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Kontaktní rodičovství s dvojčaty
Jak nosí babičky v Africe

Kontaktní přístup u lidí s handicapem



Tento časopis jsme pro Vás připravili u příležitosti
Mezinárodního týdne nošení dětí 2018. 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. 
Všem dobrovolníkům, kteří do tohoto projektu vložili svůj elán  
a volný čas, nesmírně děkujeme.  
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Když jsem před osmi lety čekala první dítě, měla jsem
určitou představu o tom, jaké to asi je mít dítě. Sepsala
jsem si seznam, co všechno je nutné koupit (jako
kdybych bez těch věcí prostě ani nebyla matkou),
načetla návody, jak mám s dítětem manipulovat,  
jak na něj sahat, taky kdy a jak často na něj sahat,  
kde má spát, jak dlouho a jak často má spát, prostě
udělala jsem si na základě příruček dost jasný obrázek  
o tom, jak to s tím dítětem celé mám dělat, jak se ono
bude chovat a co je v péči o dítě dobře a co špatně.  
A žila jsem v přesvědčení, že nám jeho příchod vlastně
vůbec nenaruší náš poklidný život. 
 
Ovšem jen do doby, dokud se ten malý “satan”
nenarodil! Dělal všechno úplně jinak, než bylo napsané
v návodech, což mě značně vyhodilo z rovnováhy.
Předně pořád brečel. Pořád zuřivě kopal nohama.
Nechtěl ležet tam, kam jsem ho položila. On teda
vlastně ani nechtěl, abych ho vůbec položila. Nespal
jinak, než u kojení (to ve mně vyvolávalo špatné
svědomí, protože to je přece špatně, no ne?). Křičel  
v kočáru, tak jsme ho nosili na rukách (a měli u toho
pocity viny, že to zase děláme špatně). Ani já sama jsem
se teda necítila jako máma z reklamy.  
 
Logicky mě napadaly myšlenky, že něco dělám úplně
zle, že jsem jako máma dost neschopná. Nebo že by
bylo nějaké vadné to dítě? Četla jsem další zaručené
návody a dostávala jsem další zaručené rady  
od pediatra a rodiny i známých, jak to dítě naučit,  
aby bylo zticha a neotravovalo (a jak ho hlavně
nerozmazlit). 
 
Asi jako spousta jiných maminek, toužila jsem i já  
po nějakých přesně stanovených pravidlech. Tahle
touha pramenila v mojí nejistotě. Potřebovala jsem
nějaké záchytné body, čeho se držet a podle čeho  
se v tom mateřském chaosu zorientovat. Naštěstí  
mi jednoho dne skoro po třech měsících od porodu
došlo, že tudy cesta nevede, začala jsem syna nosit  
v šátku a hodně věcí se tím postupně vyřešilo samo  
od sebe. 
 
Potkávám často ženy, čerstvé maminky, které prochází
tím, co jsem prožívala před osmi lety i já. Vidím,  
že často naráží jejich očekávání na realitu. Jako mámy
máme nějakou představu o dětech a péči o ně, kterou
jsme si utvořily na základě našich osobních prožitků  
a zkušeností, kultury a zemi, ve které žijeme,  
i na základě mnoha dalších vlivů. 

Naše moderní společnost je typická tím, že se ke všemu
vyjadřují odborníci a poučují nás, co jak máme nebo
nemáme dělat, že jasně vymezují, co je dobře  
a co špatně, že se všechno snaží vtěsnat do tabulek,
návodů a přesně daných pravidel, jenomže do těch
jasně vymezených tabulek tlačí i to, co se do nich
natlačit zkrátka nedá. 
 
Mateřství, otcovství, těhotenství, porod, kojení, péče  
o miminko, výchova dětí, vztahy, pocity, prožitky, život
samotný a dokonce i umírání… To jsou zrovna oblasti
života, ve kterých nám žádné návody nikdy fungovat
nemůžou a nebudou. Proč? Protože každý z nás  
je se svým osobním příběhem jedinečný. Nejsme neživé
stroje, které tvůrce seřídí všechny stejně, a když se stroj
porouchá, stačí ho reklamovat a nechat spravit nebo
vyměnit za nový kus. Jsme všichni živé bytosti, které sice
mají leccos společného, ale přitom je každá jiná. 
 
To, co sdílíme všichni společně jako živočišný druh,  
je biologické a evoluční nastavení. Vrozené základní
potřeby lidských miminek i maminek jsou na celém
světě totožné a tyto potřeby buď jsou, nebo nejsou
naplňovány, žádná jiná věda v tom není. Takže jestli
taková novopečená máma potřebuje nějakou jistotu,
které by se chytla, pak může začít zrovna tady. Dalo  
by se tomu asi říct „poslouchat instinkt nebo intuici“.
Když to řeknu jednoduše, je to něco, co vám uvnitř  
vás samotných našeptává, že to miminko vlastně pořád
chcete tulit a mazlit a nosit a mít ho nablízku ve dne  
i v noci, prostě nějaký vnitřní hlas, který vás vede  
k tomu, abyste měly svoje dítě u sebe a nebraly ohledy
na ty jasně dané návody. 
 
Tenhle hlas vám těžko odpoví na otázku, kolik hodin
denně smíte nosit miminko v šátku, jak na něj sahat
nebo v jaké poloze a jak často ho kojit, protože  
to prostě neřeší. Tak taky zkuste tyhle věci vůbec
neřešit, netrávit čas tím, že se jimi budete od rána  
do večera zabývat, ale zkuste se podívat na svoje dítě
spíš jako na jedinečnou živou bytost, která nepřišla  
na svět jako tovární produkt s přesným návodem  
na užívání. Obraťte svou pozornost na svoje miminko,
sebe a na ten vztah, který mezi vámi vzniká. Zkuste jen
tak srdcem vnímat, co vaše dítě potřebuje, bez ohledu  
na poučky v knihách a návody na internetu. Zkuste
nechat jen tak přirozeně plynout péči o dítě, kojení,
nošení nebo samotné žití jako takové. Buďte, dýchejte  
a nechte se unášet tím plynutím. Zbytek už přijde 
tak nějak sám od sebe. 
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Dozvěděli jste se, že čekáte dvojčátka a ptáte se,  
zda je budete moci nosit a pokud ano, pak jakým
způsobem? Nebojte se! Rozhodně je možné nosit  
i dvojčátka a to až do doby, kdy začnou sama chodit,
i déle, jak dlouho budete potřebovat. Rodičů, kteří
nosí dvojčata, stále přibývá. Díky šátku dostanete
možnost mít u sebe obě děti najednou, budete  
se moci svobodně pohybovat, mít volné ruce a
hlavně si budete moci do sytosti užívat vzájemného
láskyplného a tolik potřebného kontaktu. 
 
Nošení dvou dětí najednou má svá specifika,  
ale určitě to zvládnete, pokud budete chtít. Často  
je to jen o překonání první obavy z neznámého.  
Na začátku je nejlepší nosit dvojčátka společně
vepředu, děti jsou lehké a máte je blíže u sebe.
Nejčastěji v úvaze Amanda´s tandem hip carry,
Jasmine’s tandem hip carry (v něm můžete děti
snadno také nakojit) nebo kříž s kapsou uvnitř  
pro dvojčata. Pro tyto úvazy budete potřebovat
pevný šátek vel. 7 (cca 5,2 m), pro začátek nejlépe
bavlněný (někdo preferuje šátek elastický, s nímž  
se snadněji váže, avšak má menší nosnost a časem
jej budete muset vyměnit za pevný), ale je možné
zvolit i příměs. 

 O výběru šátku pro dvojčata se dočtete o kousek dál  
v tomto magazínu. Je skvělé začít miminka nosit  
co nejdříve po porodu, jak vám fyzický stav dovolí.  
Vaše tělo si tak bude lépe zvykat na postupné zvyšování
zátěže. 
 
Úvazy pro dvojčátka jsou přeci jen trochu náročnější,
než vázání jednoho miminka, takže pokud nemáte
zatím žádnou zkušenost s vázáním, je nejlépe dobře  
se naučit úvaz kříž s kapsou uvnitř pro jedno miminko,  
při kterém natrénujete správné dotahování  
a polohování miminka – úvaz se vám určitě bude hodit,
když půjdete na procházku třeba s tatínkem a každý
ponesete jedno miminko. Až poté začněte s úvazy  
pro dvojčátka. 
 
Jak děti porostou a začnou být pro vás těžké,
pravděpodobně zvolíte úvazy, kdy je jedno miminko  
na zádech a druhé na břiše. Takto můžete vázat děti  
s jedním delším šátkem, dvěma kratšími šátky,  
nebo zvolit kombinaci šátek a nosítko. V kombinaci  
s nosítkem jsou nejvhodnější úvazy dvojitý kříž vepředu
a nosítko na zádech, nebo nosítko vepředu a úvaz
batoh vzadu. Ale variant je samozřejmě více. Existuje
také tzv. šátkové nosítko, které je možné použít  
už od narození, ostatní nosítka jsou pro větší děti  
cca od čtvrtého měsíce. Kombinace dvou nosítek
křížících se na ramenou přes sebe je poměrně
nepohodlná.  
 
Uvidíte, že vázání se dá krásně zvládnout i s dvojčaty  
a dětem tak zajistíte kvalitní a pohodlné nošení,  
které má příznivý vliv na jejich vývoj a vám bude
pohodlné. V šátku je možné dvojčátka také nakojit,  
což vám usnadní někdy náročnou manipulaci v cizím
prostředí, aniž byste musely děti z šátku vyvazovat.
Kombinace vepředu šátek (úvaz dvojitý kříž) a nosítko
na zádech je velmi výhodné, pokud budete potřebovat
děti v průběhu cesty vytahovat i nezávisle na sobě,
například pokud praktikujete bezplenkovou
komunikační metodu nebo pokud jedno miminko
potřebujete nakrmit a druhé ještě spí. Šátek ani nosítko
nemusíte sundavat. 

NEBOJTE SE NOSIT DVOJČATA
T E X T :  L U C I E  E R N S T O V Á  
F O T O :  T E R E Z A  M A L I N O V Á ,  
              L E N K A  N O V O T N Á    
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Děti v šátku zakryjete nepromokavou kapsou  
na nošení děti nebo ještě lépe – pořídíte si nosicí
bundu s možností nosit dítě na břiše i na zádech  
se dvěma vsadkami. A je to! Krásně se tak budete
vzájemně zahřívat a žádné počasí vás nezaskočí.  
V těchto obdobích je také možné sáhnout po šátku  
s příměsí tencelu, konopí, merino vlny, hedvábí  
a dalších, které jsou prodyšnější, v létě lépe odvádějí
pot a v zimě hezky hřejí. 
 
 
 
 

Vázat dvojčátka může být pro vás na začátku možná
obtížnější, proto se nebojte požádat o pomoc tatínka
nebo jinou osobu, aby děti přidržel, pomohl vsunout
do šátku apod. Uvidíte, že brzy získáte jistotu a vázání
zvládnete sama. Úvazy je možné se naučit z návodu  
či videí na internetu, ale nejlépe vám určitě dokáže
poradit lektorka vázání, ideálně se zkušeností  
s dvojčaty. Úvaz vás důkladně naučí, zkontroluje
dotahování, polohu miminek, pomůže s výběrem
vhodného šátku pro dvojčata i s dalšími doplňky  
a oblečením k nošení. Může být nápomocna  
i s konzultací úvazu či podporou po narození miminek. 
 
Nemusíte se obávat ani nošení v létě, kdy je horko  
či naopak v chladných zimních měsících. Na našem
trhu je již široká nabídka termoregulačního prádla  
z moiry, vlny či merino vlny a dalších funkčních
materiálů. V létě miminkům stačí tenoučké body  
a na hlavičku lehká čepička třeba z merino vlny.  
V případě chladnějšího rána či večera můžete ještě
doplnit ponožkami a návleky na nožičky. Pro vás také
tričko z merino vlny, ideálně s průstřihem pro snadné
kojení. Ani v zimě nemusíte děti příliš nabalovat.  
Opět si vystačíte s body z vícevrstvé merino vlny,  
dále mikina nebo svetřík, ponožky, návleky na nožičky
a zateplené kalhoty. Na hlavičku kuklička a merino
rukavičky s prodlouženou částí k lokti.  
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Ani když už pro vás budou obě děti příliš těžké,
nemusíte volit variantu kočárku pro dvojčata  
(pokud ovšem nechcete), který je často dosti
rozměrný, těžký a náročnější na manipulaci. Stačí
nosit v šátku či nosítku jedno dítě a druhé vést  
v jednokočáru, do kterého si dáte i potřebné věci. 
 
Jak vidíte, nošení má sice svá specifika, ale ta se dají
hravě zvládnout a nošení si budete moci užívat  
s dětmi hodně dlouho. Tak dlouho, jak budete
potřebovat! Nenechte se ani s dvojčátky připravit  
o nádherné chvíle vzájemného a tolik potřebného
kontaktu a odměnou vám budou spokojená miminka.
Vy se nebudete muset honit, ale s dětmi snadno
zvládnete dělat cokoli, co právě bude nutné,  
včetně vaření, úklidu domácnosti, nákupů apod. Děti
se u vás uklidní, proto s nimi můžete navštěvovat  
i události, které by s kočárkem byly náročné, jako
třeba výstavy, vernisáže a další kulturní akce či toulky
přírodou i v náročnějším terénu. Nošení je vskutku
úžasné, léčivé a posilující. A opravdu neexistuje žádná
překážka, abyste nemohli nosit i svoje dvojčátka! Stačí
se do toho jen pustit. Tak krásné nošení! 
 
 
 

"NOŠENÍ JE VSKUTKU 

ÚŽASNÉ, LÉČIVÉ A POSILUJÍCÍ. 
A OPRAVDU NEEXISTUJE 

ŽÁDNÁ PŘEKÁŽKA, ABYSTE 

NEMOHLI NOSIT I SVOJE 

DVOJČÁTKA! "

Nošení dvojčátek vám sice uvolní ruce, ale jelikož
máte na sobě dvě děti, pravděpodobně budete
řešit otázku, kam si dát věci, které potřebujete
mít s sebou, jako plenky, náhradní oblečení,  
pití atd. Máte několik variant. Samozřejmě pokud
máte obě děti vepředu, dáte si na záda batůžek.
Ovšem pokud máte jedno dítě na břiše a druhé
na zádech, pak je lepší pořídit si tzv. on bag,  
tedy tašku, která má jedno dlouhé ucho,  
které si můžete nastavit na potřebnou délku. 
 
 V případě, že věci nechcete nést sami, aby pro
vás nebyly příliš těžké, hlavně když už máte větší
děti, je skvělou variantou nákupní taška na
kolečkách. Ty se v dnešní době dělají i v mnoha
krásných designech, jsou bytelné a velice
praktické. 
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JAK VYBRAT
PRVNÍ ŠÁTEK 

T E X T :  M Í Š A  T O P I N K O V Á  
F O T O :  Z U Z A N A  K U M P O Š T

J A N Č Á L K O V Á ,    
A N D R E A  D O B E Š O V Á  

KDO BY SE V TOM TAKY 

VYZNAL, VŠECHNY TY ZNAČKY, 

VZORY, MATERIÁLY, GRAMÁŽE 

A DÉLKY... 

Termín porodu se blíží,
všechno je připraveno  
na příchod nového
človíčka na svět, jenom
ten šátek se stále nedaří
vybrat… Kdo by se v tom
taky vyznal, všechny  
ty značky, vzory,
materiály, gramáže  délky. 
 
Tak si v tom pojďme
udělat trochu jasněji. 
 
Pokud se vám nechce nic
moc řešit, jen prostě
chcete nějaký šátek, který
to vaše miminko unese  
a něco s vámi vydrží, pak
je to velmi jednoduché -
berte pevný šátek, 100%
bavlnu s gramáží někde
kolem 220 - 270 g/ m2.
Vzor si zvolte podle toho,
co se vám zrovna líbí.  
 
Chcete-li přeci jen vybírat
víc detailněji, tak prima,
pojďme na to. 
 
Šátky na nošení dětí  
se dělí na dvě základní
kategorie - pružné  
a pevné.  
 
 

Pružné šátky jsou, jak je zřejmé z názvu, prostě
pružné, asi jako vaše legíny. Tyto šátky jsou velmi
dobré pro hodně malá miminka, obzvlášť pro děti
nedonošené nebo skutečně drobné děti pod tři
kila. Pokud už máte pružný šátek, není třeba  
ho zahazovat jen proto, že se vám narodil čtyřkilový
obřík, prvních pár měsíců klidně zvládne i vaše větší
miminko. Mezi jeho výhody patří také to, že se úvaz
“předchystá” a miminko se do něj jen vloží.  
Jak ale vaše dítko roste, může se začít prověšovat  
a nenese tak dobře váhu dítěte, což pocítíte hlavně
vy jako nesoucí osoba. Pak začíná být na čase
pořídit si další šátek, tentokrát už  pevný. 
 
Pevné šátky jsou vhodné pro všechny bez ohledu
na váhu nebo délku a vydrží vám déle. Proto
doporučujeme hned na začátku pořídit spíše pevný
šátek. 
 
Délka šátku se většinou odvíjí od vaší konfekční
velikosti. Většina výrobců či obchodů se šátky má
na svých stránkách tabulku velikostí  
a k nim vhodnou délku šátku.  

Když vyjdeme  
ze zkušeností  
v půjčovně šátků, velikost 
6 (asi 4,6 m) je téměř
univerzální. Šestka sedí
naprosté většině lidí,
některým ženám
drobnější postavy stačí  
i velikost 5 (asi 4,2 m),  
pro větší je tu i velikost 7
(5,2 m) či extra dlouhá 8
(5,7 m). Pokud jste vysocí,
je možné, že budete
potřebovat delší šátek,
než odpovídá vaší
konfekční velikosti,
pravidlem to ale není. 
 
Naše tabulka velikostí  
a délky šátku odpovídá
uvázání základního úvazu
Kříž s kapsou nebo úvazu
dvojitý hammock na záda
(to až budete zkušenější 
a začnete vázat na záda). 
Kratší šátky slouží
především  
k jednoduchým úvazům  
na bok nebo na záda  
a jako první šátek  
na miminko je rozhodně
nevybírejte. 
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Materiál 
Materiálů je u nás na šátkovém trhu takové množství, že by možná
jejich popis a výčet zabral celý magazín. Vy ale vybíráte svůj první
šátek. Zaměříme se tedy na materiály poddajné a vhodné  
a pohodlné pro malá miminka, aby se vám šátek dobře vázal. 
 
Bavlna 
Nejčastější a nejméně náročná na údržbu. Snese pračku  
i sušičku (pokud chceme, aby nám šátek vydržel, tak v programu  
na jemné prádlo), snadno se čistí a vydrží téměř všechno. Většina
šátků, kterým říkáme “pracanti” (to je šátek, se kterým jdeme  
na nákup, okopávat zahrádku nebo na výlet do lesa a nebojíme  
se ho tam použít i jako přebalovací podložku na zemi), jsou 100%
bavlněné šátky. Bavlna je měkká, hezky se s ní pracuje a váže. 
 
Bambus 
Bambus je měkký, jemný a na dotek hebký materiál. V šátcích  
ho najdete v kombinaci s bavlnou. Bambus je prodyšný materiál,
který ocení hlavně alergici a lidé s citlivou pokožkou. Šátky  
s bambusem jsou pro miminko i pro vás skvělá volba. Neškrábou,
jsou jemné a přitom pevné. Chladivý dotek bambusu vaše miminko
pohladí i v parných letních měsících. 
 
Hedvábí 
Luxusní vlákna z bource morušového. Je to příjemný, měkký
materiál. Šátky s příměsí hedvábí jsou pevné, tenké a přitom dobře
unesou i těžší děti. Hedvábí, podobně jako bambus, je skvělé  
pro lidi s citlivou pokožkou. Pokud s vázáním začínáte, může vám
šátek s hedvábím v začátcích vázání trochu klouzat, ale nemějte
obavy, určitě velmi rychle chytíte ten správný “grif” a ani klouzavé,
chladivé hedvábí vás nezastaví. 
 
Tencel 
Vlákno vyráběné ze dřeva eukalyptů. Tencel je poddajný, jemný,
splývavý materiál. Lehce chladivý, proto klidně zvolte šátek 
s příměsí tencelu, zvlášť pokud čekáte miminko na jaře či v létě.  
 
Merino 
Merino je skvělý materiál, velmi dobře odvádí vlhko, takže i když  
se zpotíte, nemáte pocit, že by šátek byl mokrý. Merino se používá
také k výrobě funkčního oblečení a to i pro miminka. Šátek  
s merinem bývá pružný, měkký a dobře se váže. Zároveň je velmi
nosný (unese i velké batole), takže je vhodný skutečně na celé
nosící období.  7
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Péče o merino je nicméně náročnější a u těchto šátků je vždy důležité
dodržovat při praní pokyny výrobce.  
Některé lidi může vlna (ať už merino či jiná) kousat. Merino šátek  
je proto dobré nejdřív vyzkoušet - zkuste se zeptat ve své lokální nosící
skupině, jejich seznam najdete například ve FB skupině Nosíme děti. 
 
Gramáž 
Gramáž šátku nám říká, kolik gramů váží jeden metr čtvereční šátku.
Obecně většinou platí, že čím vyšší gramáž, tím tlustší šátek a také
nosnější (unese i větší a těžší batole a pro nesoucího je to stále
pohodlné). Zároveň ale existují výjimky potvrzující toto “pravidlo”.
Například šátek s hedvábím může mít vyšší gramáž, ale přitom zůstává
tenčí. Při výběru prvního šátku můžete volit i gramáže nižší, kolem  
180 - 220 g/ m2 - na miminko jsou příjemné tenké šátky. Pokud hledáte
spíše šátek na celé nosící období, tedy i na trochu větší batole,  
pak se nespletete s gramáží mezi 220 - 270 g/ m2. 
 
Vzory a barvy 
Máte jasno v materiálech, gramážích a délkách? Pokud ne úplně,  
tak doufáme, že alespoň trošku jasněji. Teď můžete vybírat vzor  
a barvu. Tady to je nejjednodušší, nebo možná nejtěžší… Vzorů a barev
je u nás na trhu velká škála. Vybírejte to, co se vám líbí, jak barvu,  
tak vzor. Vybírejte podle sebe, miminku bude úplně jedno, jestli se jako
holka nosí v modrém nebo kluk v růžovém, pro něj bude důležité jen to,
že je s vámi. Vás bude šátek zdobit a vy se v něm chcete cítit dobře.
Takže stejně jako kalhoty nebo tričko, vybírejte tak, aby vám to prostě
sedlo.  

JAK VYBÍRÁM ŠÁTEK NA DVOJČATA

T E X T :  A N N A  M U S I L O V Á  
F O T O :  T E R E Z A  M A L I N O V Á    

V nejbližší době očekáváme narození dvojčátek a šátek
na nošení je pro nás nezbytnou součástí výbavičky.
Starší dva synové se také hodně nosili, na mladšího  
z nich už jsme kočárek ani nevytahovali, takže vím,  
jak nošení dokáže usnadnit život a jak krásný pocit  
je mít miminko u sebe na těle. Dvojčata plánuji nosit  
po narození společně v tandemovém úvazu, nejdřív
každé na jednom boku v jednom dlouhém šátku,
později jedno na břiše a druhé na zádech. Teprve
pokud to někomu z nás nebude vyhovovat a miminka 

už nebudou potřebovat tak intenzivní kontakt se mnou
nebo s tatínkem, máme v záloze kočárek po starším synovi
nebo vybereme nějaký přímo pro dvojčata. 
 
Pokud bych očekávala narození miminek dřív před
termínem nebo s nízkými porodními váhami, uvažovala
bych o pořízení elastického šátku, který se mi pro
nedonošená malinká miminka zdá příjemnější a zároveň
má univerzální délku kolem 5,5 m, dostatečnou  
pro tandemové úvazy. 
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A k výběru délky šátku – na jedno dítě mi stačí velikost  
5 – 6 (mám konfekční velikost 36/ 38), se šestkou  
bych s malými miminky určitě uvázala i nejpoužívanější
tandemové úvazy, ale pro větší variabilitu (a aby si mohl
vázání občas vyzkoušet i manžel) jsem vzala raději rovnou
velikost 7. Zároveň počítám s tím, že využiji šátky,  
které jsem si nechala po synech, buď na kombinace dvou
různých šátků při nošení dvojčat na břiše a na zádech,
nebo pokud budeme zrovna chtít s manželem nosit každý
jedno miminko. 
 
 

"U DVOJČAT MUSÍM POČÍTAT 

S DVOJNÁSOBNOU A RYCHLE 

ROSTOUCÍ ZÁTĚŽÍ, VYBÍRALA 

JSEM TEDY RADĚJI ROVNOU 

NOSNĚJŠÍ ŠÁTEK S PŘÍMĚSÍ, 
ABYCH ŠETŘILA SVÁ RAMENA 

A ZÁDA. "

U nás to ale zatím na předčasný porod nevypadá 
a s pevným tkaným šátkem se mi váže lépe,  
mám ho tedy připravený i pro naše miminka.  
Na novorozence mi vyhovují tenčí měkké šátky  
z jemnějších materiálů, které bych kvůli snadnějšímu
vázání doporučila i začátečníkům. U starších synů jsem
si bez problémů vystačila s čistě bavlněnými šátky  
se střední gramáží okolo 230 – 260 g/ m2, které mi byly
pohodlné nejmíň po celý první rok, kdy synové dosáhli
váhy 8 – 10 kg. U dvojčat ale musím počítat  
s dvojnásobnou a rychle rostoucí zátěží, vybírala jsem
tedy raději rovnou nosnější šátek s příměsí,  
abych šetřila svá ramena a záda.  

Důležitým parametrem je pro mě zároveň snadná
údržba (tedy aby se šátek dal prát v pračce) a mému
oku lahodící vzhled. Výběr tedy nakonec padl na šátek
ze směsi bavlny, merino vlny a morušového hedvábí  
s gramáží cca 240 g/ m2, který je hebký, tenký a jemný
jako pavučinka, zároveň je mi příjemný ještě
minimálně se zátěží 12 - 13 kg (odzkoušeno  
na mladším synovi). A do zálohy mám vybraný šátek  
s příměsí tencelu a vyšší gramáží (přes 300 g/ m2),  
ten je zas měkký a nadýchaný a tím pádem moc
příjemný na ramena. Pro těžší děti bych potom
rozhodně uvažovala i o příměsi konopí, repreve apod.
nebo o ručně tkaných bavlněných či příměsových
šátcích, které sice bývají finančně náročnější,  
ale zároveň opravdu nosné. 
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KOJENÍ 
DVOJČAT 
T E X T  A  F O T O :  M A R C E L A

C O U B A L O V Á  
 
 

Jmenuji se Marcela Coubalová a jsem maminkou  
tří krásných dětí, sedmiletého syna Ríši a dvouletých
dvojčat Anežky a Viktorky, která stále kojím. Od začátku
jejich kojení jsem si uvědomovala, co vše bych
potřebovala, ale nedostávalo se mi té správné podpory.
Jsem ale tvor tvrdohlavý, a když si něco umanu,  
jdu si za tím, našla jsem si svou vlastní cestu, která  
se mi osvědčila. Proto jsem se rozhodla, že chci
předávat své zkušenosti dál a jsem maminkám oporou
jako laktační poradkyně. 
 
Dnes už kojení dvojčat není takovou výjimkou jako  
před lety. Přesto není tolik běžné, aby maminka
dvojčátek dostala takovou podporu, kterou ke kojení
potřebuje. 
 
Proč píšu o podpoře? Nepotřebuje maminka dvojčátek
především dvakrát více stimulantů na rozjetí a udržení
laktace? Sypat do sebe dvakrát tolik homeopatik, léků,
dvakrát více pít kojicí čaje, nebo snad profesionální
odsávačku? Anebo rovnou dvě? 
 
Ne, nepotřebuje. Maminka dvojčátek není přece
nemocná, aby do sebe sypala nějaké léky, jen chce kojit
své děti. Jediné, co opravdu potřebuje, je dvojnásobná
podpora. 
 
Podpora partnera, nejbližší rodiny a okolí, zdravotníků 
v porodnici, že ona je tou bohyní, která nakojí své dvě
děti zároveň. A je přirozené, že to zvládne. 
Mateřské mléko se tvoří kontinuálně při kojení  
a je otázkou nabídky a poptávky. Čím více tedy budete
kojit, tím více mléka budete mít pro svá dvojčátka.
Princip je stejný jako u kojení jednoho děťátka. 
 
Základem pro úspěšné kojení dvojčátek je dostatek
kontaktu, především v prvních dnech a týdnech  
po narození. Ideálně tělo na tělo, kdy se vyplavuje
koktejl hormonů v čele s hormonem oxytocinem,  
který, jak známo, spouští laktaci. 
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Totéž udělejte s druhým děťátkem a opatrně  
si je obě postupně vytáhněte na břicho pod prsa.
Vypodložte se dostatkem polštářů tak, abyste děti
nemusela držet na rukou. Při tomto postupu  
se nemusíte bát, že by vám děti z těla sklouzly.  
Teď už nechte vše na dětech. Pozorujte, jak zapojují
své vrozené reflexy, aby se dostaly k prsu a nakojily
se. Klidně je trochu nasměrujte, posuňte,  
když to bude třeba. A pak si vychutnávejte  
ty nádherné dvojnásobné zamilované pohledy. 
 
Společné spaní 
Spěte všichni společně, ulehčíte si tak noční
vstávání. Noční kojení je velice prospěšné  
pro laktaci díky hormonu prolaktinu,  
který se vyplavuje nejvíce v noci a nad ránem.  
V prvních dnech a týdnech po porodu spěte
kdykoliv, kdy spí děti, i přes den, abyste nabrala
tolik potřebnou energii. 
 

TIPY PRO KOJENÍ DVOJČAT

Informujte se - když budete znát fyziologii kojení,
tedy jak to celé funguje, budete klidná. Nikdo už vás
totiž nepřesvědčí, že kojení dvojčat je nemožné.
Hledejte pozitivní vzory, zeptejte se u ve vašem
mateřském centru na maminky dvojčátek,  
na Facebooku také existuje skupina Kojení dvojčat  
a vícerčat, ve které najdete spoustu potřebné
podpory i další rady, jak na to. 
 
Kojte obě děti zároveň  
Dobré je kojit obě děti zároveň. Při stimulaci obou
prsou se totiž rychleji spouští laktace. Hlavní
výhodou tandemového kojení je, že ušetříte mnoho
času. Navíc se vyvarujete toho, že začnete jedno
miminko kojit a druhé se vzbudí a bude plakat.
Společné kojení si tak užijete mnohem lépe. 
 
Pořiďte si kojicí polštář pro dvojčata 
Kojit dvojčata můžete i na běžném kojicím polštáři,
ale budete se muset vypodložit dalšími polštáři.
Proto oceníte speciální polštář určený přímo  
ke kojení dvojčat. Doporučuji si jej přibalit rovnou
do porodnice. Naučíte se s ním manipulovat  
už od začátku kojení. 
 
Kojte v savčí poloze 
Kojení v přirozené pozici na těle matky je možné  
i u dvojčátek. Dopřejete si tak maximální možný
vzájemný kontakt a vy si odpočinete. Děti budou
naopak na vašem těle více aktivní, tedy budou  
se efektivněji kojit a tím i více sílit. Minimálně  
ze začátku, kdy budete trávit kojením hodně času,
oceníte v této poloze pohodlí, kterého naopak  
při kojení na polštáři tolik není. 
 
Vhodné je vyzkoušet si různé polohy (sed, polosed,
pololeh), která vám bude nejpříjemnější. 
 
Při manipulaci s dětmi postupujte takto: děti  
si připravte na postel kolem sebe, vezměte první
děťátko a položte si jej hlavičkou k sobě břichem  
na nohu, vedle které leží. 
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NEDONOŠENCI

. 
 
 

CÍSAŘSKÝ ŘEZ

SÍLA MYŠLENKY... 

TÉMĚŘ VŠE JE V HLAVĚ.  

MĚ PROVÁZÍ CELÝM MATEŘSTVÍM 

S DVOJČÁTKY TOTO MOTTO 

H. FORDA: „KDYŽ SI MYSLÍŠ, 

ŽE TO DOKÁŽEŠ, NEBO SI MYSLÍŠ, 

ŽE TO NEDOKÁŽEŠ, MÁŠ PRAVDU.“

Kojte dle požadavků dětí. 
Nehleďte na hodiny, neomezujte dětem intervaly
ani čas kojení. Řiďte se jen jejich potřebami.
Nezapomeňte, že kojení není jen jídlo a pití,  
ale způsob komunikace, potřeba kontaktu, zahnání
strachu, nejistoty. Vaše prsa jsou bezpečným
přístavem pro vaše děti. 
 
Řekněte si o pomoc 
Péče o dvojčata a jejich kojení vyžaduje svůj čas.
Dovolte někomu, aby vám pomohl se starším
dítětem, chodem domácnosti, připravil jídlo  
a obstaral vše, co je potřeba. 
 
Kde vzít třetí ruce? 
Noste svá dvojčata! Houpání, tlukot matčina srdce,
těsný kontakt, to vše jim připomíná ten slastný pocit
z bříška. Děti nerozumí té tenké hranici mezi naším
světem a porodem. Neví, proč to najednou musí
skončit. Nošení jim vše usnadňuje a uklidňuje je.
Vám tandemové nošení zase vrátí ruce.  
Ve vhodném šátku či později nosítku můžete děti 
i nakojit a nemusíte tak přerušovat to, co právě
děláte. Ušetříte tak opravdu moře času. 
 

Donošená dvojčata se na rozdíl od jednočetných  
těhotenství počítají od 37. tt, velice často však dochází
k předčasnému porodu. 
 
Nedonošené děti se také mohou úspěšně  
a dlouhodobě kojit. Mateřské mléko je pro ně  
o to důležitější. Nevěřte nikomu, kdo vám bude tvrdit,
že sát neumí nebo že jsou líné. Nedonošené děti mají
mnohem vyvinutější sací reflex, aby přežily. Potřebují
jen více trpělivosti a maximum kontaktu  
na těle své maminky. Její tělo totiž svými přínosy
převyšuje inkubátor a to ve všech směrech.  
Tímto přímým tělesným kontaktem je dítěti
simulováno bezpečné prostředí, které mu připomíná
prostředí dělohy. Této metodě se říká klokánkování.
Nedonošená dvojčátka, která tráví alespoň 2 hodiny
denně na hrudníku maminky, mají prokazatelně lepší
výsledky a odchází domů dříve, než děti,  
které klokánkovány nebyly. Upravuje  
se termoregulace, krevní tlak, srdeční tep, dýchání,
trávení a dokonce rychleji nabírají na hmotnosti.  
Při klokánkování děti zapojují své vrozené reflexy, 
dostávají se k prsu a kojí se samy.

Velice často se dvojčata rodí sekcí, ať už je to pro kolizní
postavení jednoho nebo obou miminek či jiné
komplikace, které vedou k rozhodnutí vést porod
operativně. 
To však neznamená, že maminka nemůže svá dvojčátka
kojit. Dobré je, když se i po operativně vedeném porodu
podaří bonding, což je proces vytváření prvotní,
bezprostředně poporodní vazby mezi matkou  
a miminky a podpora dalšího kontaktu ze strany
personálu porodnice je maximální. 
 
Pokud bonding nevyšel, nezoufejte a dopřejte si ten
slastný pocit maximálního kontaktu kdykoliv potom.
Kojte své děti kdykoliv o to projeví zájem. Jejich aktivitu
opět zvýšíte kontaktem tělo na tělo. 
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Maminka Táňa: 
"Kojila jsem celé těhotenství syna a pak po porodu několik týdnů všechny tři zároveň,  
starší se pak rozhodl, že přenechá prsa mladším, po třech letech a třech měsících. Občas to ještě zkoušel,
ale nepřisál se. Holky se od začátku kojily moc pěkně a neměly jsme problém, věřila jsem si,  
že to dokážu. Naučila jsem se kojit je naráz, na polštáři, v šátku či venku a v mnoha různých polohách,
podařilo se mi s nimi i spát tak, aby byly pořád u zdroje. Což hlavně že začátku nebylo lehké, kolikrát  
jsem spala v sedě a holky na kojícím polštáři, nedaly se odložit. Naštěstí jsme všechno překonaly tak,  
že nám to všem vyhovuje. Nyní je dvojčatům 22 měsíců, kojené jsou pořád a pořád nás to baví."

Zkušenosti maminek dvojčat s kojením

„Láska. Něha. Štěstí. Radost.
Smích. Nejkrásnější, co jsem  
v životě zažila a zažívám.
Holkám je rok, a i když  
si u kojení musí stoupat, brát
jedna druhé prso z pusy, smát
se, dovádět, chvíli pít, odlézt  
a zase se radši vrátit,  
je to prostě báječné.”

„Když se mi ty moje princezny
přisají, je to jako jíst bílou
čokoládu, kterou opravdu
miluji. Nebo třeba jako
orgasmus, prostě pro mě  
to znamená všechno.”

„Kojení je pro mne malý zázrak, že to jde. Výhra nad všemi,  
kteří se na mne zvláštně koukali, že chci plně kojit dvojčata,  
a kteří dávali rady, že jednou za 3 hodiny, že se kojí maximálně
50 min a musí být rozestupy mezi kojením alespoň hodinu  
a půl. Kojení pro mne znamená radost pozorovat holky,  
které se přes den u kojení nezastaví, nebo sladce usnou. Kojení  
je pro mne ženství a mateřství.”

„Miluju, jak na
mě při kojení

koukají ta čtyři
očička.”
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V HOLANDSKU JE NOŠENÍ 

STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ
S holandskou lektorkou nošení dětí Miluškou Floreen o příliš krátké mateřské dovolené, o tom, jak

je důležité otevřené srdce a uši i o jejím nepříliš holandském jméně. 

 

 

 

T E X T :  A N N A  K Š Í R O V Á  
F O T O :  M I L U Š K A  F L O R E E N  

JAK OBLÍBENÉ JE NOŠENÍ DĚTÍ                         
V HOLANDSKU?

JAK SE DĚTI NEJČASTĚJI NOSÍ?

ČEHO SE RODIČE V SOUVISLOSTI  
S NOŠENÍM DĚTÍ OBÁVAJÍ NEJVÍC?

 S TAK BRZKÝM NÁVRATEM DO PRÁCE?

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ JE V HOLANDSKU VE
SROVNÁNÍ S TOU ČESKOU VELMI KRÁTKÁ -
DESET TÝDNŮ PŘED PORODEM, DESET
TÝDNŮ PO NĚM. JAK SE RODIČE, KTEŘÍ NOSÍ
A KOJÍ SVÉ DĚTI, VYROVNÁVAJÍ  

Je stále oblíbenější! Když jsem začínala nosit svého
nejstaršího syna (kterému je teď sedm let), byla jsem
jedna z mála. V posledních letech ale tento trh roste.  
V začátcích mé práce jako lektorky nošení dětí jsem
měla tak jednu konzultaci za měsíc. Dnes jich mám
několik za týden. Což je skvělé! Je víc a víc výrobců
včetně těch holandských, šátky a nosítka se objevují  
v běžných obchodech a taky holandské celebrity
začínají nosit a sdílejí své fotky online.

Šátek v úvazu kříž s kapsou uvnitř a přezková
ergonomická nosítka jsou stále populárnější.

Rodiče se nejčastěji bojí toho, že jejich děti nebudou
chtít být bez nich. Že se třeba rozmazlí. Nebo že
nebudou v noci dobře spát, protože jsou moc zvyklé  
na přítomnost těch, do se o ně starají. Tyhle starosti ale
velmi rychle mizí, když jim vysvětlím, jak se věci mají.

Krátká mateřská nemá na kojení dobrý vliv. Podle
oficiálních čísel vlády začne po narození kojit 80% žen.
Po třech měsících, kdy končí mateřská, kojí jen 47% žen.
Největší pokles nastává v prvním týdnu - na 64%.
Nejsmutnější je, že ve věku 10 - 12 týdnů děti zažívají
velký vývojový skok v mnoha ohledech, což se obvykle
projeví i v tom, že jsou mnohem víc vzhůru a jejich
vztahové chování se mění. 
 
Nemám v tomto ohledu žádná oficiální čísla, ale vidím,
že řada žen začne pracovat na částečný úvazek.  
Myslím si, že by se výskyt poporodní deprese snížil,  
kdyby rodiče mohli zůstat se svými dětmi doma déle.
Otcové mají nárok jen na dva dny volna - jeden  
na porod, druhý na oběhání úřadů. Vláda to plánuje
trochu navýšit, ale stále je to příliš málo. 
 
Mnoho rodičů s tím bojuje. Cítí potřebu být se svým
novorozeným miminkem víc a zároveň mají povinnosti  
v práci. Naštěstí máme v Nizozemí zákony, které chrání
právo žen odsávat v práci mateřské mléko. Bohužel
mnoho z nich stále v tomto ohledu zažívá nepříjemný
tlak od kolegů či nadřízených. Řada rodičů, kteří své děti
nosí, říká, že jim nošení pomáhá se se svými dětmi  
po dni stráveném v práci opět propojit. 
 
Samozřejmě ne každý to takto má - někteří lidé jsou
rádi, že se opět dostanou z domu a nejsou “jenom
máma”. Ačkoli tyhle pocity nesdílím, nijak je za to
neodsuzuji.
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JSI LEKTORKA NOŠENÍ DĚTÍ. JAKÝCH PRINCIPŮ
SE PŘI PODPOŘE RODIČŮ PŘI NOŠENÍ DĚTÍ
DRŽÍŠ?

JSI AKTIVNÍ V IBCICC (INTERNATIONAL BOARD
CERTIFIED INFANT CARRYING CONSULTANT -
LEKTOR NOŠENÍ DĚTÍ CERTIFIKOVANÝ
MEZINÁRODNÍ KOMISÍ). MOHLA BYS TUTO
INICITATIVU KRÁTCE PŘEDSTAVIT A VYSVĚTLIT,
OČ USILUJE?

POSLEDNÍ OTÁZKA SE K NOŠENÍ DĚTÍ ÚPLNĚ
NEVZTAHUJE :) TVÉ JMÉNO NEZNÍ MOC
HOLANDSKY. JAK JSI K NĚMU PŘIŠLA?

Miluška Floreen vede v Holandsku školu pro
lektorky nošení dětí Liefdevol Dragen. Původní
profesí je zdravotní sestra, podpoře nošení dětí
se věnuje od roku 2011. Kromě konzultací  
v rodinách pořádá také kurzy věnované nošení
dětí, pláči, spánku a vztahové vazbě  
pro poporodní sestry, které v Holandsku
docházejí domů za novopečenými maminkami.
Organizuje vzdělávací akce, zve do Holandska
mezinárodně uznávané odborníky. Má tři děti
a čtvrté na cestě. Je to žena s velkým srdcem  
a úžasným smyslem pro humor.

Jsem stále v kontaktu s příbuznými v České
republice a vaši zemi mám moc ráda! Během dětství
jsme tam často jezdili a s mým mužem  
jsme se rozhodli dát našim dětem slovanská jména.
Ačkoli má rodina pochází původně ze Slovenska,
mám kvůli svému dětství raději Českou republiku. 

Vedu vlastní školu pro lektorky nošení dětí. Nejdůležitější
věc, kterou budoucí lektorky učím, je, že si vůči rodičům
vždy musejí udržet otevřený pohled. Poslouchejte,  
co vám říkají! Vždy přemýšlejte, jaké máte možnosti,  
ne jaké jsou překážky. Rodiče někdy mají potřeby netýkající
se přímo nošení dětí: třeba potřebují podpořit,  
že o své děti pečují dobře! Tohoto se ve své práci držím. 
 
Vždycky hodně chválím, vyzdvihuji to, co se jim daří,  
jak jim to s jejich miminkem sluší. Až pak probíráme,  
co se dá dělat lépe. Vždy rodičům říkám, že mě můžou
později kontaktovat - poslat mi fotku nebo video,  
abych zkontrolovala, že šátek nebo nosítko používají
dobře. Ne vždycky tuhle možnost využijí, ale někteří rodiče
jsou jednoduše rádi, že v tom nejsou sami. Nechci,  
aby se někdo cítil osamělý nebo mimo mísu.

IBCICC je iniciativa, která usiluje o mezinárodně
uznávaný certifikát pro lektory nošení dětí - podobně,
jako to mají laktační poradkyně. Hlavní cíl je získat
uznání pro tuto profesi ze strany zdravotníků.  
Aby i pediatr nebo ortoped měl základní přehled o tom,
co ví lektor nošení dětí.

K nošení se to nevztahuje vůbec, ale miluji tuto otázku!  
Moje prababička, která zemřela, když mi bylo šestnáct
let, pocházela ze Slovenska. Moje vlastní babička
Maruška zůstávala v kontaktu s příbuznými a přáteli  
v Československu. Mí rodiče si našeho původu  
ze strany mé maminky vážili, proto dali mně  
a mé sestře slovenské jméno. 
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Ručně tkané šátky – pro někoho láska na celé nosící
období, pro někoho možná zbytečně předražený kus
látky. Pojďme se podívat, jak vlastně ručně tkané šátky
vznikají, protože právě jejich vznik je hlavním rozdílem
oproti strojové  produkci. 
 
Základní pragmatickou otázkou, se kterou jsem  
se také často setkávala, je, proč jsou vlastně tak
drahé. Kolik, že to stojí materiál? A při odpovědi,  
že třeba mezi tisícem a patnácti sty korunami  
u bavlny, následovalo mírně pozdvižené obočí. Šátek
ale není jen materiál, ze kterého se skládá.  
Jsou to desítky hodin práce, měsíce studia a roky
praxe, vybavení dílny, nákup literatury a také daně  
a sociální a zdravotní odvody, co vše tvoří hodnotu
řemeslné práce. Jak tedy šátek vzniká? 
 
Příprava osnovy 
Nejdříve je třeba vybrat materiál tak, aby byl
dostatečně pevný a zároveň pohodlný pro potřebnou
věkovou kategorii. Menší miminka ocení pružnost,
větší  batolata zase pevnost a nosnost.  
To ale neznamená, že se ty vlastnosti navzájem
vylučují. Nosnost a vlastnosti šátku určuje hlavně síla
použitých nití, pružnost materiálu (vlna je pružnější
než konopí), hustota tkaní a velmi důležitou roli hraje
vazba šátku, neboli vzor, jakým se bude tkát. Vlákna
potřebují prostor, aby se hýbala a spolupracovala  
při obepínání dítěte, jinak látka tahá a je nepohodlná.
Přílišná volnost ale tvoří látku, do které se boří prsty  
a lehce se při nošení poničí. 
 
Barevný návrh každá tkadlena tvoří po svém.  
Někdo jen v hlavě, někdo na papír pastelkami  
nebo v počítačovém programu. Stejně tak postupů,  
jak přenést návrh z plánu na snovací rám, je mnoho –
od náhodného „přiměřeně, přiměřeně“ až po poctivé
odklikávání každé z mnoha stovek nití. Každá  
z technik tkaní vyžaduje různou preciznost. 
 

Jedna osnova mi vyjde na čtyři až pět copů, do kterých
se sundává ze snovacího rámu, a ve kterých  
se uchovává proto, aby nedošlo k pomíchání pořadí nití
a zašmodrchání. V průběhu navíjení na rám je třeba
vytvářet kříže, které udrží nitě v požadovaném pořadí.  
Jeden můj „standardní“ šátek velikosti 6 spotřebuje  
asi 7650 metrů příze – každý centimetr mi přitom
nejméně jednou prošel rukama. 3900 metrů osnovy  
při navíjení na snovací rám a zbylých 3750 metrů  
při navíjení útkových nití na cívky do tkacích člunků. 
 
Jak dostat osnovu na stav 
Při sundávání osnovy ze snovacího rámu je třeba
zachovat všechna křížení pomocí provázků. Vzniklými
mezerami provlékneme tyče, které mají funkci brzdidel
– pomáhají udržovat stejné napětí a stejnou délku  
na všech nitích najednou, i když osnovu na zadní válec
na stavu namotává jen jeden člověk. Udržet všude
stejné napětí nití je zásadní úkol, protože pokud  
by některá sekce byla výrazně kratší, šátek by dítě  
i rodiče řezal. Velmi užitečným nástrojem pro udržení
napětí jsou stejně těžké lahve s vodou, které  
se po každém metru převazují dál a dál, jak postupuje
navíjení osnovy na osnovní válec. Šlo by to i bez nich,
pokud na to tkadlena nebude sama – ale ne každý
manžel je ochotný strávit jednu až čtyři hodiny
udržováním nití pod napětím.

O RUČNĚ TKANÝCH ŠÁTCÍCH 
T E X T  A  F O T O :  V E R O N I K A  G A D U L O V Á  
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Když je celá osnova v bezpečí na zadním válci, je třeba
jednu po druhé podle vzoru provléknout nitěnky – očka
uprostřed nití na listech, která zvedají nit nahoru,  
či ji stahují dolů podle toho, jak to vzor vyžaduje.
Správné pořadí je stále zachováno na rozřazovacích
tyčích. Následuje provléknutí paprskem, který má dvě
základní funkce. První funkcí je udržování hustoty
osnovy – až teď se určí, zda vznikající tkanina bude mít
hustotu koberce, anebo jemné krajky podle toho,  
jak blízko k sobě nitě do paprsku naskládáme. Druhá
jeho funkce je přitloukat útek k už vzniklé tkanině  
a tak nitku po nitce tvořit novou látku. 
 
Posledním úkolem je vypnutí osnovy a její přivázání  
k přednímu, zbožovému válci tak, aby všechny její části
byly stejně napjaté. 
 
K tkaní už chybí poslední krok – navázání listů stavu  
k pedálům podle požadovaného vzoru. Jen velmi málo
stavů tento asi dvouhodinový úkol přeskakuje. 
Teď už je konečně možné vyzkoušet, jak bude vzor
vypadat ve skutečnosti a v konkrétních barevných
variantách. 
 
Výše popsaný způsob je jen jeden z mnoha možných.
Každá z nás má své vlastní vychytávky a každá osnova
a nový vzor vždy přichází se svými výzvami. Ve chvíli,
kdy si myslím, že to jde dobře a u práce můžu myslet  
i na jiné věci, mě práce znovu a znovu učí pokoře  
při opravě chyb, které udělám. 
 
Tkaní 
Tkaní samotné je jen částí celkové doby práce na šátku.
Samotné tkaní probíhá tak, že při sešlápnutí pedálu  
se některé listy zvednou a jiné (podle typu stavu) zanoří
dolů a tím vznikne mezera  mezi dvěma vrstvami nití,
“prošlup”. Tímto prošlupem se následně prohodí
útková nit, která se k hotové tkanině přisune pohybem
paprsku k sobě, přitloukáním. Po tomto přitlučení
sešlápne tkadlena jiný pedál, změní se kombinace
horních a spodních nití nad prošlupem, odsune dozadu
paprsek a opět prohodí útek. Toto na velikost šátku  
6 zopakuje třeba i čtyři a půl tisíc krát.  
 
Je možné tkát jehlami či člunky. Jehly se používají
hlavně na méně titěrné projekty, než jsou šátky,  
takže nám zbývají člunky. Člunky mají mezi sebou také
mnohé odlišnosti, ale základním rozdílem  
je mechanismus, kterým se dostávají skrze látku.  

Buď je tkadlena prohazuje ručně, na jedné straně
prošlupu je vhodí rychlým pohybem zápěstí okolo
paprsku a na druhé jej rychle do druhé ruky zachytí,  
a nebo mu sílu dává mechanismus zvaný létající člunek.
Létající člunek je krabička, ze které trhnutím za špagát
uprostřed, nad hotovou tkaninou, vylétne člunek a vletí
do stejné krabičky na opačné straně. Tato varianta bývá
rychlejší, ale zase hlučnější. 
 
Dotkáno, co teď 
Ve chvíli, kdy je dotkáno, odstřihne tkadlena hotovou
tkaninu a začne ji kontrolovat a opravovat případné
chyby, přeskočení nitek, nápadné uzlíky na přízi.
Komplikované úseky lze opravit buď už na stavu,  
anebo potom na stole před vypráním látky. Jakmile  
je látka vypraná, vlákna se nafouknou a výrazně méně
kloužou. Nitě trčící z navazování útků a oprav  
se odstřihnou a tkanina je teprve teď hotová. 
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D E N I S AV E R O N I K A  

K A T A R I N A  

”Ručně tkané šátky mají  
pro mě duši. Je v nich čas,
práce a kousek srdce
tkadlenky.”

"Nepřestane mě bavit
objevovat v ručně tkaných
šátcích originalitu, inspiraci 
a barevné kombinace,  
je to umění!”

”Každý ručně tkaný kus má
osobité kouzlo a je jedinečný.
To prolínání barev a materiálů
je kouzelné.”

E L I Š K A  

”Mám ráda originalitu a ráda
se obklopuji užitečnými věcmi,
které pro mě mají nějakou
přidanou hodnotu, kouzlo,
osobitost, něco, co nemá
někdo jiný a co mi sedí přesně
na míru. Ručně tkané šátky  
na nošení dětí všechno toto
splňují. Každý kousek je
originálním  
a neopakovatelným dílem,  
do kterého je jeho autorem  
či autorkou vkládáno mnoho
energie, času, ale také lásky 
a trpělivosti. Takové šátky  
mi dávají možnost nosit své
miminko, posléze běhající
dítko a klidně i školáka  
(po náročném dni) v těch
nejpříjemnějších materiálech 
a odstínech dle vlastní
fantazie. Osobně si nejraději
nechávám tkát šátky na přání.
Mám ráda, když korespondují
s mými aktuálními nosicími
potřebami - s ročním
obdobím, oblečením,  
které ráda nosím  
či s kilogramy mého dítka.  
A navíc mám možnost si sama
úplně nebo částečně
navrhnout vzhled šátku  
a tak se alespoň malým dílem
podepsat na velkém kouzlu,
které vznikne pod rukama
umělkyně - tkadlenky.  
Ale pozor! I tato drobná
možnost seberealizace  
v tomto tkacím dobrodružství
může nastartovat silnou vášeň 
k ručně tkaným šátkům 
a touhu osobně poznávat další
příjemné, nadané a kreativní
lidi, kterými ty nebo ti,  
kdo tvoří tato díla, bezesporu
jsou.” 

D E N I S A
L J U B I C A  

”Ručně tkané šátky mají prostě
jiné vlastnosti, jinak se v nich
nosí. Navíc mají osobitost  
a krásu, kouzlo ruční práce.
Mohou být jediné a jedinečné,
pokud si necháte natkat
custom. Tkalci do nich pak
dovedou vetkat příběh,
oblíbený film, počet členů vaší
rodiny nebo barvy milovaného
kraje... Je to něco osobního,
jen pro vás.”

”Ručně tkané šátky jsou
uměním, které se dá používat.
Návrh vlastnoručně tkaného
šátku byl pro mě podobným
milníkem jako svatba nebo
narození dětí. Při navrhování
jsem si sama v sobě ujasnila
mnoho věcí, vyplavaly  
na povrch věci z podvědomí,
které jsem mohla díky tomu
vyřešit. Ručně tkané šátky jsou
zase úžasným dílem tkadlen,
kde ukazují, jak dokážou
doslova čarovat s barvami  
a materiály. Každý jeden ručně
tkaný šátek je jiný, jedinečný  
a tím úplně úžasný. Prohlížet
si jejich fotky je jako procházet
se galerií. Galerií, která žije,
doslova chodí po ulicích  
a přináší radost, něhu  
a lásku.”
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KONTAKTNÍ PŘÍSTUP V PÉČI O OSOBY 

S HANDICAPEM 

Hlavním smyslem kontaktního přístupu je sdílení pocitu sounáležitosti. Pocitu, že jsme hodni lásky  

ve své opravdovosti, ať už se jí dávají jakákoli označení („autismus“, „poruchy chování“, „agresivita“,

„hyperaktivita“). Podpořit druhého ve vyjádření jeho autenticity, s respektem a bez hodnocení výkonu,

otevírá cestu ke svobodnější komunikaci a ke sdílení bez ohledu na omezení daná handicapem. Věříme,

že zážitek přijetí, bezpečí a vědomí kompetence zacházet se sebou samým  

je zásadní při utváření sebe-obrazu a sebe-hodnoty jedince. 

 

 

T E X T :  M A R T I N  L E D V I N K A  
F O T O :  A N N A  K Š Í R O V Á  

Lidské tělo je moudré. Pokud člověk dokáže dovolit
svému tělu i mysli být a konat autenticky, může sám
sebe tímto způsobem ozdravovat. Tělo se za všech
okolností přizpůsobuje okolnostem pro svou  
co největší funkčnost. V souladu s tímto
přesvědčením se snažíme zajistit klientům  
co nejbezpečnější prostředí, v němž může každý být
svobodný a autentický. Naším úkolem pak je klienty  
v této misi podpořit a dočasně odbourat omezení,
která jsou na ně kladena vnějšími vlivy  
(např. společenskými normami). Pracujeme s lidmi  
s různými druhy handicapu. Zaujalo nás, že naši tolik
rozdílní klienti, ať už jsou na začátku otevření a vřelí
nebo spíše bojácní a ostražití, začnou zpravidla  
po navázání jistějšího vztahu vyhledávat kontakt  
a fyzickou blízkost. A to často i tehdy, když v počátku
stojí intenzivnímu kontaktu v cestě překážky,  
jako například přílišná citlivost či strach z dotyku.
Naše zkušenosti ukazují, že potřeba být blízko
druhému člověku je univerzální a velmi silná 
 (viz Montagu, 1978). Právě u dětí a dospělých  
s handicapem je nutné nepřehlížet tuto potřebu  
a umožnit její naplňování. Často i navzdory tomu,  
že se to může zpočátku jevit jako podpora
„nevhodného“ chování či společenská nepatřičnost. 
Jedním z našich klientů a učitelů je Ondřej,
devatenáctiletý muž s diagnostikovanou těžkou
mentální retardací a autistickými projevy. Ondřej  
je neverbální, komunikuje zvuky, gesty  
a znaky. Fyzicky se Ondřej projevuje většinou  

velmi energicky, chodí rychle, nejčastěji
popobíhá. Obecně má Ondřej tělo ve výrazném
svalovém napětí, nohy při chůzi propnuté, ruce  
při manipulaci s věcmi napjaté. Jeho pozornost  
je roztěkaná. Na začátku naší spolupráce se běžná doba
jeho soustředění na jednu aktivitu v novém prostředí
pohybovala asi kolem deseti vteřin. Na prvních
setkáních přebíhal mezi aktivitami z místa na místo,
ukazoval střídavě na různé předměty, nabízený míč
vždy odhodil stranou a věnoval pozornost jiným věcem,
než se opět vrátil k jednomu hodu míčem. Ondřej  
je velmi kontaktní, rád objímá druhé lidi a objetí  
na klíně jeho matky je jeden z mála prostředků,  
který ho v novém prostředí udrží v klidu po dobu
několika minut. Objetí s jinými lidmi Ondřej vyhledává,
ale na začátku naší spolupráce po několika vteřinách
objetí uvolnil a věnoval se jiným aktivitám.  
Podle sdělení Ondřejovy maminky měl Ondřej
problémy s klouby na rukou, neboť odmítal uchopovat
drobné předměty jako je příbor a také se odmítal vodit
za ruku drženou za dlaň. 

19



 Při hře začal Ondřej projevovat větší volnost v oblasti
beder a pánve, k pohybu využíval i lezení po čtyřech  
a spontánně přitáhl kolena k trupu, což pro něj bylo  
na začátku programu nemožné. 
 
Po dalších několika měsících vyhledával Ondřej velmi
často možnost nošení se na zádech. V této pozici
dokázal pozorně setrvat až dvacet pět minut,  
aniž by měl potřebu změnit aktivitu. Během nošení  
se stalo pravidlem, že se napětí jeho trupu postupně
normalizuje do té míry, že je schopen zakulatit záda  
a přivinout se trupem k nosiči. Spolu s tím  
se normalizuje také funkce rukou a nohou. Po chvíli
nošení chodí Ondřej měkčeji a lépe se soustředí  
(míč si vyměníme až čtyřicetkrát a jednou aktivitou
trávíme až patnáct minut). Rukama Ondřej spontánně
uchopuje i drobné předměty, se kterými si několik
minut hraje. Obecně lze říci, že fyzický kontakt, tlak  
na tělo a nošení normalizují u Ondřeje svalové napětí,
zlepšují jeho motorické schopnosti, prodlužují dobu
soustředění a celkově jej zklidňují. Zejména nošení  
na zádech, ať už na sepjatých rukách či v úvazu
nosícího šátku, má zklidňující účinek. Tento efekt  
je možné vztáhnout k pozorováním o tzv. transportní
reakci, což je vrozená, geneticky uložená odezva mláďat
na jejich transport rodiči. Mnoho savců, jejichž mláďata
nejsou po narození dostatečně vyvinutá, aby se mohla
přemisťovat sama, nebo aby se mohla sama držet
matčina těla, reaguje na určitý typ transportu výrazným
zklidněním, zpomalením srdečního tepu a svalovým
uvolněním. Tento efekt usnadňuje rodičům nesoucím
mládě jeho transport (Wyndham, 2017). Jelikož  
je transportní reakce uložena hluboko v lidském těle,  
je možné využít ji také u dospělých a tedy i v péči  
o dospělé osoby s postižením, u kterých je občasné
zklidnění žádané. 
 
 

POČÁTKY PRÁCE S ONDŘEJEM

Na začátku naší spolupráce jsme s Ondřejem vytvářeli
co možná nejbezpečnější prostředí, ve kterém by mohl
být autentický, aniž by se cítil hodnocen a byly na něj
kladeny nároky na „vhodné“ chování. Krátké objetí
jednoho z nás bylo pro Ondřeje motivací pro vzájemnou
interakci (např. hod míčem směrem k druhému
člověku). Po několika měsících se doba objetí začala
prodlužovat. V dlouhém, pevném objetí (cca jednu  
až dvě minuty) si Ondřej přejížděl vlasy objímaného  
po ústech a bradě a dlaněmi a předloktími je hladil.  
V těchto chvílích jsme Ondřejovi nabízeli různé hry  
s hedvábným šátkem, kterého se Ondřej nejprve
odmítal dotýkat rukama, ale po čase si se šátkem
dobrovolně hrál. Po saturování intenzivním dotykem  
a stimulaci oblasti úst bylo zlepšení pozorovatelné mimo
jiné v délce soustředění se na jednu aktivitu –  
s Ondřejem jsme si dokázali vyměnit míč tři až čtyřikrát. 
 
Po roční spolupráci začal náhle Ondřej vyhledávat téměř
výlučně hry v těsném fyzickém kontaktu. Ty zahrnovaly
objímání, společné válení sudů na měkkých podložkách,
přikrývání se těžkými polštáři apod. – obecně aktivity
zajišťující tlak na Ondřejovo tělo, především oblast
trupu. Po intenzivní fyzické interakci, trvající
nepřerušeně až patnáct minut, dokázal Ondřej věnovat
pozornost po několik minut jedné aktivitě, než se opět
vrátil do kontaktních her. Spolu s prodlužováním doby
soustředění jsme pozorovali zlepšení Ondřejova
fyzického projevu. Po fyzické interakci našlapoval Ondřej
měkčeji, ztuhlost jeho trupu se dočasně zmírnila  
a jeho mimické svaly byly uvolněnější.
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JSME HODNI LÁSKY

OBECNĚ LZE ŘÍCI, ŽE FYZICKÝ 

KONTAKT, TLAK NA TĚLO 

A NOŠENÍ NORMALIZUJÍ 
U ONDŘEJE SVALOVÉ NAPĚTÍ, 
ZLEPŠUJÍ JEHO MOTORICKÉ 

SCHOPNOSTI, PRODLUŽUJÍ DOBU 

SOUSTŘEDĚNÍ A CELKOVĚ JEJ 
ZKLIDŇUJÍ. 

Pozitivní účinky kontaktu a hravé manipulace
pozorujeme i u dalších klientů. Desetiletý chlapec  
s diagnostikovaným těžkým mentálním postižením
vyhledával během našich setkání nejčastěji aktivity,
při kterých byl nošen, převalován, otáčen a jinak
manipulován.  
 
Paralelně s průběhem našich setkání pozorovala
jeho učitelka stejně jako my nebývalý pokrok  
v rozvoji řečových dovedností. Po desetiměsíční
práci se jeho aktivní slovní zásoba znatelně zvětšila
a zřetelněji artikuloval. Tento progres je možné
přičíst intenzivní vestibulární stimulaci během
našich setkání. Benefity vestibulární stimulace  
jsou teoreticky a vědecky bohatě doloženy.
Stimulace vestibulárního systému pozitivně působí
na hrubou motoriku, soustředění, používání řeči,
normalizuje svalové napětí a snižuje pocit stresu.  
 
Zkušenost práce s Ondřejem a dalšími dětmi  
s autistickými projevy dokládá stejně jako četná
literatura, že kontakt a nošení pozitivně ovlivňuje
jejich schopnost sociální interakce. Tento fakt  
je možné vysvětlit skrze vliv hormonu oxytocinu,
který se do těla uvolňuje kromě porodu a kojení
také při blízkém fyzickém kontaktu (objetí, hlazení).
Oxytocin má v lidském těle mnoho funkcí,  
k nimž patří podpora sociálních dovedností  
a navazování vztahů. Lze říci, že čím vyšší je hladina
oxytocinu, tím je člověk sociálně schopnější,
vyrovnanější a méně ve stresu (Uvnäs Moberg,
2003). Právě tyto aspekty hovoří pro podporu
kontaktního přístupu k lidem s autismem. 
 
Výhodou tohoto přístupu je, že náprava chování  
či fyzického stavu není hlavní náplní aktivit,  
ale přidanou hodnotou spontánní hry, která může
být snadněji přijímána i lidmi s poruchami
pozornosti a nestandardním chováním. Při nošení  
a kontaktních hrách není pozornost soustředěna  
na „terapeutickou práci“, ale na radostně prožité
chvíle s druhými. A aspekt hravosti zajišťuje velkou
variabilitu aktivit, které jsou prospěšné (vestibulární
stimulace, zvyšování hladiny oxytocinu, zklidnění
nošením ad.). 
 
 

NOŠENÍ POMÁHÁ ROZVOJI ŘEČI

Věříme, že naplňování potřeby dotyku, přijetí  
a bezpečí jsou podmínkami plnohodnotného života.
Stejně jako všichni ostatní, mají i lidé s handicapem
tyto potřeby, ale jejich uspokojení je pro ně často
obtížné. Skrze autentický projev hledáme při naší práci
mechanismy dosycení této univerzální touhy  
po lásce a blízkosti. Fyzické benefity jsou vítaným
vedlejším efektem.  
 
Primární je nabídka otevřeného, podpůrného
prostoru, kde se můžeme projevit svobodně,  
se vzájemným respektem a ohleduplností.  
Z takové „terapeutické práce“ mohou pak čerpat
všichni zúčastnění – terapeut, klient i jeho rodina.
Smyslem je prožít společné chvíle skutečně společně.
Uvědomit si, že jsme v bezpečí a že jsme přijímáni  
i s našimi často skrývanými pocity. Že jsme,  
ať jsme jacíkoli, hodni lásky. 21



ZAČALA JSEM NOSIT V ŠESTI LETECH  

ZAČALA JSEM NOSIT V ŠESTI LETECH  ZAČALA JSEM NOSIT V ŠESTI LETECH  A MILUJI TO DODNES
T E X T  A  F O T O :  R O S E  M O N G A R E  

P Ř E K L A D :  A N N A  K Š Í R O V Á    

S nošením dětí jsem začala již ve věku šesti let! Jsem páté
dítě z devíti, mezi mnou a nejstarším sourozencem  
je desetiletý rozdíl, zatímco mezi mnou a nejmladším
sourozencem (již zesnulým) bylo šest let. 
 
V šesti letech jsem začala chodit do školy. Vyučování tehdy
bylo jen dopoledne, po obědě jsme měli volno... tedy měli
jsme mít. Moje maminka, která se starala o domácnost,
byla součástí skupiny žen ve vesnici, které se střídaly  
v okopávání svých farem, aby se vše stihlo. Opravdový duch
“Harambee”* v akci! Pořekadlo “V jednotě je síla” pro ně
platilo dokonale. 
 
Maminka mě s sebou brala na různé farmy, na které tato
skupina žen chodila, abych jí pomáhala s péčí o svého
mladšího bratra. Nakonec jsem hlídala všechny děti,  
které přišly se svými matkami a o které se neměl kdo starat,
když jejich maminky okopávaly půdu. 
 
Když byl bratr neklidný, mrzutý nebo unavený, maminka  
mi ho dala na záda a přivázala ho s pomocí látky zvané
kanga nebo lesso a přikryla ho ještě jednou kangou či šálou
- podle počasí. Řekla mi, abych chodila po farmě, a během
krátké chvíle můj bratr usnul. Nošení ho uklidnilo  
a ukonejšilo ke spánku. Maminka mu pak udělala “postel”  
na odpolední spánek. Jakékoli další dítě, které potřebovalo
stejnou “terapii”, skončilo na mých zádech. A takto jsem
trávila svá odpoledne, když mi bylo šest nebo sedm let.  
K nošení dětí mě přivedla moje maminka a já jsem si ho
zamilovala. Stále ho miluji a stále také děti nosím! 

A MILUJI TO DODNES
Rose Mongare z Keni je babička tří vnuček.
Vypráví, jak je to s nošením dětí v její zemi.
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*Harambee - svahilský výraz, který znamená “Pomáhejme si navzájem” nebo
“Spojme se”. Vychází ze zavedeného zvyku společného vlastnictví a společné
práce v tradičních afrických komunitách, je to oficiální státní motto Keni.
Zdroj: wikipedie



Věřím, že nošení dětem prospívá v několika
ohledech, některými z nich jsou: 
- Uklidňuje je to. Většina dětí je neklidná, když jsou
unavené a ospalé. Někdy si jen potřebují odříhnout
a ulevit si. Vzpřímená pozice pomáhá odříhnout  
si a uleví i bříšku.  
- Bonding - navazování vztahu. Když se s dítětem
procházím, můžu si s ním povídat, zpívat mu,
uspávat ho… 
- Vývoj - nošení podporuje vývoj ve všech ohledech:
emoční, fyzický i sociální. 
- Ochrana - v určitém věku děti mohou snadno
ohrozit samy sebe, zejména, když začínají lézt. 
 
V Keni obvykle nosí maminky, babičky, tety,
sourozenci, sestřenice, bratranci i dobří přátelé.  
V minulosti člověk zřídkakdy viděl otce nosit  
své děti, ale dnes není neobvyklé vidět tatínky,  
kteří své děti nosí v nosítkách. 
Jediný mýtus, o kterém jsem kdy v souvislosti  
s nošením dětí slyšela, je, že může působit dítěti
zakřivené nohy.  
 
Já osobně věřím, že přínosy nošení dětí  
jak pro dítě, tak pro rodiče dalece přesahují
veškeré obavy! 

NOŠENÍ V KENI

Mé tři sestry, které jsou starší než já, se vdaly a měly své
děti. Kdykoli jsem je navštívila, s radostí jsem nosila  
své synovce a neteře na zádech, abych je uspala.  
Když jsem se sama vdala a narodily se mi děti,
samozřejmě jsem dělala to samé. Jako babička  
tří vnuček nosím dodnes, přijde mi tak jednoduché
uklidnit a uspat svá vnoučata nošením a ve stejné
chvíli mít volné ruce na domácí práce. Co víc, prohlubuje  
to náš vztah! 

Obecně se děti v Keni nosí na zádech přivázané
khangou/ lessem, na kterých jsou napsaná svahilská
přísloví. Na nošení dětí se také používá látka kikoy
nebo kitenge, které jsou v Keni vždy k dispozici.  
Jsou dva až tři metry dlouhé. Výběr látky záleží  
na velikosti miminka i osoby, která ho nese - podle
toho si dotyčný vybere takovou látku, která zajistí
bezpečí a pohodlí dítěti. Podle počasí se přidává další
podobná látka nebo v případě extrémně chladného
počasí více vrstev. Ty slouží také jako opora pro krček
dítěte. Novorozená miminka (ve věku cca jeden  
až tři měsíce) se nosí na boku. Hlavně proto,  
že jsou stále malinká, jejich krk i nohy jsou příliš
křehké na to, aby se miminka nosila na zádech. Záda
jsou také většinou příliš široká pro maličkého
novorozence. Jakmile jsou děti starší a schopné sedět,
přesouvají se na záda. 23



DĚTI JSOU NÁŠ BAROMETR
T E X T :  A N N A  P O H O Ř Á L K O V Á  

F O T O :  A N N A  K Š Í R O V Á    

Už jste to určitě slyšeli. Říká se, že dítě všechny
matčiny pocity vnímá, že se promítají do jeho
chování. Když je matka smutná, je smutné s ní,  
když je veselá, veselí se, když je mrzutá, je dítě
mrzuté. A co třeba taková úzkost… Můžeme  
si o tom myslet cokoliv, ale už jsme to jako rodiče
určitě mnohokrát zažili. 
Bavila jsem se o tom jednou s kamarádkou
psycholožkou a ta mi řekla:  “Vždyť to je jen fyzika  
a chemie. Víš přece, jak funguje detektor lži? Snímá
napětí kůže.” A to, že se náš pot a naše vůně mění
na základě toho, jak s námi zrovna cloumají
hormony, to už přece taky víme.  Psi dokážou podle
čichu rozeznat člověka, který je nemocný rakovinou.
Dokonce i někteří lidé mají tuto mimořádnou
schopnost. Ale i nám normálním smrtelníkům dává
čich spoustu důležitých informací o ostatních lidech.
A necítíme snad sami, jak se nám při různém
rozpoložení mění hlas, jeho výška a barva?  
Taky tlukot srdce se řídí naším psychickým  
a fyzickým stavem.  
 

My dospělí se ve svém světě nejčastěji orientujeme
především vizuálně a rozumově. Čich, sluch  
a hmat využíváme o poznání méně. Přesto  
ale často říkáme, že nám něco „nevoní“. Hovoříme  
o instinktu, který nám napovídá, že někdo není
upřímný, lže, je agresivní nebo se bojí. Podáváme
si ruce, když se potkáme, někdy se i líbáme,
abychom se navzájem očichali. To všechno jsou
pro nás informace, jen jsou zasunuté někde  
v pozadí, ve starších mozkových strukturách,  
za spoustou informací, které neustále zpracovává
náš moderní mozek, náš neokortex. 
Dítě ale tyto starší mozkové struktury používá,  
jsou pro ně důležitým zdrojem poznání  
a informací. Jeho moderní mozek se teprve začíná
rozvíjet. Zatím spíše cítí naši vůni, vnímá náš tón
hlasu, chvění našeho těla, tlukot našeho srdce,
napětí naší kůže. Tyto informace zpracovává
mnohem rychleji, než bychom čekali. Dítě ví,  
že je mamince úzko nejspíše mnohem dřív,  
než to sama maminka zjistí složitou sebeanalýzou.
A určitě mnohem dřív, než to zjistí tatínek. 
Povím vám, co jsem viděla. V obchodě nakupovala
maminka s dítětem v šátku. Miminko neplakalo,
jen trochu kňouralo. Tiše, dlouze a vytrvale.  
Jeho maminka si se mnou klidně povídala.
Najednou se otevřely dveře a v nich stál závozník  
s obrovskou krabicí. Maminka s dítětem jej vesele
pozdravila, byl to její student, který si v létě
přivydělával brigádou u balíkové služby. Asi pět
minut si povídali, o spolužácích, co kdo dělá,  
kam jedou na prázdniny. Celou tu dobu miminko
ani nepíplo. Ve chvíli, kdy se za pohledným
závozníkem zavřely dveře, začalo kňourání
nanovo. Tiše, dlouze, vytrvale. To miminko  
i v polospánku přesně snímalo, co se s jeho
maminkou děje a promítalo to do svého chování.  
Je to tak, děti jsou náš barometr. Když s nimi něco
je, často to znamená, že je něco s námi. Ne vždy,
ale často. Tak bacha na to! 24



T E X T :  M Í Š A  T O P I N K O V Á  
F O T O :  M I R K A  J A N D O V Á  

Kerstin Uvnäs Moberg je lékařka a výzkumnice,
která svůj profesní život zasvětila výzkumu
hormonu oxytocinu. I díky ní dnes víme,  
jak důležitou roli tento hormon hraje  
ve schopnosti rodičů pečovat láskyplně o své děti,
i jak jeho hladiny v našem těle (a následně naše
rodičovské chování) ovlivňují medicínské zásahy
do porodu a poporodního období. 
 
Kerstin Uvnäs Moberg přijela 14. dubna 2018  
do Brna a přednášela zde na celodenním
workshopu nazvaném Oxytocin: biologický
průvodce mateřstvím. 
 
Během dopolední části jsme se dozvěděli základní
informace o tom, co je vlastně hormon oxytocin,
jak v těle působí a jak ovlivňuje vztahy celkově, s
důrazem především na to, jak ovlivňuje
novorozené dítě a jeho matku. Mluvilo se hlavně
o tom, jak oxytocin ovlivňuje naše vztahy  
(pod vlivem oxytocinu se cítíme s druhým
příjemně, pokud nám jeho přítomnost spustí
vyplavování oxytocinu, "táhne" nás  
to k sobě), jak ovlivňuje naše vnímání okolí  
(jsme důvěřivější), jak ovlivňuje dítě a matku
bezprostředně po porodu (zamilují se do sebe),
jak ovlivňuje kojení, tvorbu a uvolňování mléka  
a další zajímavá fakta. 
 

Dva odpolední bloky byly zaměřeny hlavně  
na účinky a působení oxytocinu během  
a bezprostředně po porodu a také na to, jak může
ovlivnit porod a poporodní adaptaci novorozence  
a matky umělý oxytocin, u nás velmi často
podávaný právě v průběhu porodu pro zesílení
děložních kontrakcí (všeobecně jde o velmi
negativní vliv a nese s sebou riziko mnohých
vážných vedlejších účinků). 
Dalším velkým tématem bylo vyplavování
přirozeného oxytocinu při a po porodu během
plánovaného a akutního císařského řezu. 
 
 

Celou akci provázela dobrá nálada, přátelská
atmosféra, radost ze setkání. 
Paní profesorka ocenila a velmi pozitivně vnímala
zájem a úroveň vědomostí publika. 
 
Díky patří i všem, kdo se workshopu účastnili.  
Jsme rády, že laická i odborná veřejnost má zájem
se v tématech raného rodičovství vzdělávat  
a sledovat nejnovější poznatky vědy. 

OXYTOCIN: PRŮVODCE MATEŘSTVÍM 

V NAŠEM MOZKU 
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Další spolupracovníci 
 
Magda Bednaříková Luňáčková -  
od letošního roku má na starosti
komunikaci s našimi sponzory  
a partnery. 
 
 

Kdo za APR, z.s. stojí? Zakládajícími členkami jsou: 
 
Anna Pohořálková - etnoložka a muzikoložka, pro kterou se nošení dětí stalo vášní i denním chlebem. Vede
kurzy pro lektorky nošení dětí V Bavlnce. Na FB stránce Z břicha na břicho odhaluje nové pohledy na nošení
dětí, informuje o vědeckých poznatcích a vyvrací mnohé mýty. Věnuje se svým čtyřem dětem, muži, e-shopu
a folklorním tancům. 
V APR má na starosti všechno, co se týká nošení, především organizaci MTND a redakci časopisu.  
 
Michaela Topinková - propagátorka a průkopnice přirozeného přístupu ke kojení s respektem k dítěti  
i k matce. Pořádá vzdělávací akce a kurzy pro laktační poradkyně, podílí se na chodu brněnského rodinného
centra MaTáTa, kde je jedním z jejích nejnovějších projektů podpůrná skupinka pro ženy po porodním
traumatu. Pečuje o čtyři děti, muže a kočky. 
Ve spolku zastává funkci toho, kdo vše koordinuje. Snaží se, aby akce i komunikace se spolupracovníky  
byla hladká a probíhala k všestranné spokojenosti.  
 
Anna Kšírová - lékařka a lektorka nošení dětí, která své dítě nikdy v šátku nosit nechtěla - a pak pochopila,
že člověk míní, dítě mění. Fascinuje ji, jak nošení dětí ovlivňuje jejich vývoj i to, co to dělá s rodičem.
Nadšená organizátorka, která v Liberci pořádá festival Radost z rodičovství. Věnuje se svým dvěma dětem,
firmě a nechává se opečovávat mužem. 
Ve spolku se stará o naše sociální sítě, ona je ta, od koho se na facebookových stránkách APR dozvíte
novinky. 

Tento magazín pro vás již druhým rokem vydává Asociace podpory rodiny, z.s.  
Naším cílem je poskytování aktuálních a vědecky ověřených informací týkajících se rodičovství a péče o děti
zejména v raném období života jak rodičům, tak odborníkům. Pořádáme semináře, festivaly, přednášky,
připravujeme tiskoviny (letáky, časopis) a informujeme též skrze sociální sítě a internet. Do ČR pravidelně zveme
přední světové odborníky, kteří se tématu rodičovství a péče o děti věnují.  
Jsme nezisková organizace. Veškeré finanční prostředky, které získáme od sponzorů nebo ze vstupného na námi
pořádané akce, jdou zpět na chod spolku a do dalších projektů. 
Velmi si vážíme všech, kdo s námi spolupracují a pomáhají nám.  

ASOCIACE PODPORY RODINY SE PŘEDSTAVUJE
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CO CHYSTÁME NA ROK 2019? 
Celodenní workshop s Henrikem Norholtem  
a Helene Ferslev věnovaný PODPŮRNÝM SKUPINÁM  
PRO TĚHOTNÉ a NOŠENÍ DĚTÍ - 6. dubna 2019 
 
Henrik Norholt je dánský odborník, který se nošení
dětí věnuje jako svému hlavnímu profesnímu tématu
již mnoho let. Zajímá ho zejména vliv nošení na tvorbu
citové vazby mezi rodiči a dítětem. Další z témat,
kterým se zabývá, je význam role otce - Henrik  
je velkým propagátorem aktivního zapojení otců  
do péče o děti. S Helene Ferslev před časem v Dánsku
zahájili projekt “Těhotenské rozhovory”, který je určen
těhotným. Jde o sérii setkání v malých skupinách,  
na kterých mají těhotné ženy prostor sdílet,  
napojit se na miminko a jejich těhotenství je pozitivně
přijímáno a oslavováno.  

Výsledky tohoto projektu jsou ohromující. Ženy,  
které touto sérií setkání prošly, mají mnohem nižší
výskyt komplikací u porodu, než je v populaci běžné  
a se svým miminkem navazují mnohem snáze vztah.  
Na workshopu Helene a Henrik projekt Těhotenských
rozhovorů podrobně představí. 
V odpolední části se bude Henrik Norholt věnovat
nošení dětí.  
 
Workshop je určen zájemcům z řad odborné
veřejnosti (porodním asistentkám, dulám, laktačním
poradkyním, průvodcům rodičovstvím, poradkyním
nošení dětí, zdravotníkům, psychologům) i rodičům. 
 
Bližší informace o workshopu najdete začátkem roku
2019 na stránkách pořádající Asociace podpory rodiny:
www.asociacepodporyrodiny.cz 
  

Výstava fotografií Breastfeeding Godless 
 
Projekt fotografky Adély Friesové a modelky Elišky
Applové se snaží vystihnout běžný den kojící matky.  
Je protiváhou ke všem romantickým zobrazením kojících
bohyní, která jsou krásná, ale nereálná. Většinou totiž
nekojíme ve vílích šatech pod rozkvetlou sakurou,  
ale v obchodě při placení, doma při přípravě snídaně,
zmožené únavou na zemi v dětském pokoji  
nebo na záchodě.  
 
Připravujeme putovní výstavu fotografií. Pokud máte
chuť ji podpořit nebo uspořádat ve svém městě, ozvěte
se nám na asociacepodporyrodiny@gmail.com. 
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SPONZOŘI MTND 2018 

Duomamas je česká rodinná firma.
Specializujeme se na funkční

oblečení pro děti a jejich maminky. 
Funkční materiály jsou vhodné  

pro děti atopiky i alergiky. Jsou velmi
jemné, nejvyšší kvality, vysoké
gramáže. Údržba není složitá,

zvládnete ji doma.  
Šijeme zejména z přírodních

materiálů - bambusu a merina
(vlny).Látky a potřeby kupujeme
pouze od ověřených dodavatelů  

z České republiky, kde také šijeme.
Naše kolekce je dostupná v mnoha
barvách a pro svou jednoduchost  

se hodí ke všemu. 

W W W . D U O M A M A S . C Z

Krásné šátky  i oblečení na nošení
dětí do každé nepohody nabízí

liberecká firma Loktu She.  
V naší nabídce najdete odolné  

a pohodlné šátky ze 100% bavlny  
i šátky s příměsemi jako je merino

vlna, tencel nebo hedvábí pro
náročné. Máme unikátní nabídku

pleteného zboží pro děti i dospělé  
ze 100% merino vlny. Všechny naše

produkty vznikají v ČR. 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

KodoBa je malá česká značka
zaměřená na ruční výrobu všeho,  

co vás napadne, a to hlavně ze šátků
na nošení dětí. Stojí za ní Barbora

Doležalová, která sama chtěla  
pro sebe drobnost ze šátku,  

ve kterém se vdávala, jako památku
na pronošené dny. A z koníčku  

se stala práce. Na jejích FB stránkách
najdete drobné výrobky jako

náušnice či brože, hračky pro děti,
kabelky i kabát či deku. Vyrábí hlavně

na přání ať už z vašeho šátku  
na památku, nebo ze svých zásob.

F B :  K O D O B A

Značku Jožánek jsem založila  
při své první mateřské v roce 2008.
Jako první vznikla kolekce cenově

dostupného oblečení pro těhotné,
protože jsem cítila jeho akutní

nedostatek na našem trhu.  
V těsném závěsu následovala trička

pro pohodlné a diskrétní kojení.  
A při nošení mých (dnes už čtyř) dětí

vznikala postupně kolekce
svrchního oblečení pro nosící ženy.
Jak jde čas, kolekce našeho zboží  

se nadále rozrůstá a stále  
se snažíme zpříjemňovat dalším

těhotným, kojícím a nosícím ženám
jejich mateřství. 

W W W . J O Z A N E K . 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
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https://angel-wings.cz/cz
http://www.loktushe.cz/
http://www.kojo.shop/sk/
http://www.kojo.shop/sk/
http://www.loktushe.cz/
http://www.didymos.cz/
http://www.monilu.cz/
http://www.monilu.cz/


Projekt na podporu žen  
v raném mateřství. Poskytuje

ženám poradenství a podporu  
v oblastech: kojení, pláč  

a bolesti bříška, nošení v šátku,
těhotenství, příprava k porodu,

šestinedělí. Mateřství S.R.O.
provozuje na webu mateřský

eshop s výlučně českou
biokosmetikou, ekologicky

šetrnou drogerií, s látkovými
výrobky a dalšími pomůckami pro
přemýšlivé mámy a jejich rodiny.

W W W . M A T E R S T V I S R O . C Z /
E S H O P  

Rodinný e-shop s kamennou
prodejnou v Ostravě. Jsme tu  
pro vás už třináct let, radíme  
s vázáním šátku, výběrem nosítka
nebo plenkové výbavičky.

W W W . V B A V L N C E . C Z

S pokorou k přírodním procesům
vytváříme jedinečné přírodní produkty
k rozvíjení harmonie a krásy. Vyvíjíme

a vyrábíme českou pěstící
aromaterapeutickou kosmetiku  

pro každého s otevřeným srdcem.  

H T T P S : / / E S H O P . N O B I L I S . C Z

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

Kromě e-shopu www.satkomanie.cz
máme také kamennou prodejnu
přizpůsobenou dětem a klientům

nabízíme osobní přístup.

Nově vzniklý eshop  
s nabídkou šátků, nosítek  

a přírodní kosmetiky. Naše
nabídka se stále rozšiřuje.

Spolupracujeme s rodinným
centrem MaTáTa, které
dlouhodobě podporuje

nošení dětí v Brně. Pokud  
si objednáte zboží z našeho

eshopu a do poznámky
uvedete heslo Matáta,

podpoříte provoz půjčovny
šátků a činnost RC MaTáTa.

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

W W W . V S A T K U . C Z  

Jsme dvě maminky  
z Liberce, které aktivně nosí
své děti. Naše výrobky jsou
z kvalitních, převážně
českých materiálů, ušité
českými ženami. Oblečení  
je navrženo tak, aby bylo
pohodlné, lichotilo postavě
a splňovalo požadavky
moderních rodičů  
při nošení dětí -  
jak při vycházkách po
městě, tak i v náročnějším
prostředí.  

W W W . M A D E B Y Z U Z . C Z

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

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


Fotoprojekt NEWBORN BABY & NEWBORN MOM vznikl ve spolupráci Mateřství S.R.O. a JKPhotos -  
Fotím s radostí a láskou jako protiváha ke klasickým ateliérovým newborn fotkám. 

Naším cílem je podpořit mámy v kontaktu s jejich dětmi a zachytit neopakovatelnou intimní atmosféru a vytváření
hlubokého láskyplného vztahu mezi nimi. 

Chceme ukázat, že i fotky, kde je "jenom" máma a dítě, jsou krásné a plné něhy. 
Fotíme prostě newborn fotky jinak, bez rekvizit a u vás doma. 

Vernisáž fotek proběhla na festivalu Být spolu 22. září 2018 v Sokolově. Výstava bude dále putovat i do dalších měst  
pod záštitou Asociace podpory rodiny. Podrobnosti budou včas zveřejněny. 

 


