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Jmenuji se 
Rehana 

Pomáhám maminkám užívat si život 
naplno. Jsem nadšená šátkařka tělem i duší. 

Vytvářím oblečení, které chrání rodiče 
i děti jako andělská křídla. 
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Jsem maminka, partnerka, úspěšná 
podnikateka, srdce značky Angel wings. 
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Miluji, tvořím , navrhuji, plánuji. dávám práci 16ti dalším ženám. Mám vlastní šicí 
dílnu a značku specializovaného oblečení pro nošení dětí, která má velký ohlas 
po celém světě. 

Dnes je tomu jž pár let, co jsem se vrhla do podnikání, překonala vzestupy i pády , 
které k začátům patří a začala plnit sen nejen můj, ale i mnoha dalších maminek 
po celém světě.

Šijeme nádherné oblečení, plné elegance a barev. Ukazujeme ostatním maminkám, 
že se s dítětem v šátku nemusí oblékat do pytlů a beztvarých mikin po manželovi. 
Mohou být krásné a cítit s skvěle. Jako ženy, podtržené kouzelnou esencí 
mateřství.

proto vznikl tento e-book. Za svůj dosavadní život jsem nashromáždila mnoho 
informací a zkušeností stovek , možná i tisíců maminek. A ty Vám chci předat. 
Právě zde a právě teď.
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Co se zde dozvíte 

Obecné rady

Jak oblékat sebe 

Jak oblékat dítě 

jak se oblékat oba najednou 

Rady pro variantu "nemám specializované oblečení 

Rady pro variantu "mám specializované oblečení" 

Jak se oblékat v deštivých dnech 

Drobnosti a vychytávky 
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S klesající teplotou každoročně řeším tisíce otázek na téma: Jak nejlépe oblékat 
dítě do šátku,  jak sebe,  jak oba najednou... Možností je spousta, představ 
nespočítaně. Přesto se Vám, pro usnadnění nošení v různých obdobích, pokusím 
dát pár rad a postřehů. Pevně věřím, že Vám budou užitečné.
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Už zase nevím, jak nás obléknout!

Stojíte před šatní skříní s hlavou založenou  
v dlaních . 
Venku je příliš horko a nebo příliš zima. 
Těžká otázka pro ženu samotnou, natož když 
má na sobě ještě navázané její “malé já”. 

Pro mě je to již nějaký ten pátek denní chléb. 
Syn se mi narodil v březnu a dcerka v září. 
Mám zkušenosti s nošením novorozence 
v mrazech stejně, jako v horkém létě. 

Již mnoho let oblékám maminky po celém 
světě a jejich zpětná vazba mi pomáhá 
vytvořit ucelenou představu, různé tipy a 
triky, které jsou vyzkoušené a osvědčené.
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Obecné rady 

Každý jsme jako osobnost individuální. 
máme rozdílné požadavky, jsme jinak 
náročný a máme různý vkus. Jeden jediný 
správný návod tedy nečekejte, spíš inspiraci 
„jak to děláme my“.

Pamatujte, že i nároky na tepelný komfort 
máme každý jiné. Někteří jsme horkokrevní a 
jiní zmrzlíci. Někomu stačí po celou zimu 
mikina a jinému je i v péřové bundě obrovská 
zima. 

Při výběru oblečení berte v úvahu velikost a 
věk dítěte a typ úvazu.  Malá miminka jsou 
většinou celá zachumlaná v šátku a 
používáte vícevrstvý úvaz. Navíc není třeba 
je tak často ze šátku vyndavat. Vydrží vám 
na prsou spát klidně i několik hodin. Batole, 
které právě objevilo kouzlo chůze budete 
naopak ze šátku nebo nosítka vytahovat 
každých 10 minut.
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Předem plánujte, zda budete venku muset dítě ze šátku vymotávat či ne. 
To platí především u batolat a úvazů na záda. Ve chvíli, kdy dítko začne chodit, 
budete pravděpodobně nasazovat a vysazovat častěji, než novorozeně. Jiné je to             
s bdícím dítětem a jiné, pokud víte, že Vám většinu procházky prospí. 

Při oblékání sebe i dítěte nezapomínejte na to, že se budete vzájemně zahřívat. 
Přehřátému miminku se v šátku zaručeně líbit nebude. Zvolte proto raději systém 
vrstvení a oblékejte sebe i dítě až přes zavázaný šátek či nosítko. Pokud tuto možnost 
nemáte, myslete na to, že zateplení je nutné jen na místa, která jsou odkrytá směrem 
ven. Pokud nabalíte prostor mezi vámi, bude to nejen nepohodlné , ale také velmi 
tepelně nekomfortní. 
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Zima
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Začínám netradičně, avšak v tomto případě logicky, od zimy.
První chladný den odstartovává zimní sezonu kabátů, svetrů a bund. 
Většinou to začne už koncem září, kdy severní vítr napoví, že létu už dávno 
odzvonilo a ve vzduchu poprvé ucítíte sníh. Pravděpodobně ještě několik 
týdnů žádnou vločku neuvidíte, ale to nemění nic na tom, že většina lidí již 
letní věci schová do skříně a vytahuje bundy.
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teplota padne pod 15 stupňů

To už je na tričko málo 

Varianta  „nemám specialzované oblečení“ :

Jak oblékat sebe 

Tričko s dlouhým rukávem a na něj 
mikinu nebo svetr, ideálně bez zipu, 
protože ten by pak mohl dítě 
škrábat nebo tlačit a velmi brzy 
byste se vraceli domů. dítě navážete 
na svetr a nebo necháte mikinu 
rozepnutou 

Jak oblékat dítě 

Prakticky stejně jako sebe. To znamená 
body nebo tričko s dlouhým rukávem, 
tenkou mikinu. Na nožky už určitě 
patří tepleší ponožky nebo nějaké 
válenky či capáčky. Na hlavu tenkou 
čepici nebo kuklu.
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Jak se oblékat spolu 

Pokud máte nějakou větší mikinu, můžete obléknout sebe i dítě jen do trička a mikinu 
zapnout přes oba naráz. To jde cca do půl roka dítěte, nošeného na břiše.

Varianta  „mám specialzované oblečení“ :

Pamatujte, že dítě pod bundu nebo mikinu oblékáte stejně jako sebe. Když Vám stačí 
tričko, dítěti také oblečte pouze tričko. Ono má na sobě totiž navíc ještě 2-3 vrstvy 
šátku. Velmi často doporučovanou “vrstvu navíc” máte tedy už zajištěnou tím, že 
šátkujete.
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teplota pod 10 stupňů 

Varianta  „nemám specialzované oblečení“ :

Jak oblékat sebe 

Mně stačilo bavlněné tričko s dlouhým rukávem, tenký svetr a bunda, kterou můžu 
nechat rozepnutou. Pokud jste zmrzlíci, nahraďte bavlnu funkčním materiálem. 
Přimlouvám se za merinovlnu, ale může být i Moira či cokoli jiného co udrží teplo… 

Nošení samo o sobě dost zahřívá. Pokud budete akční a ne jen postávat někde na 
hřišti koukajíc na druhé dítě, příliš se nenavlékejte ať se nemusíte odsvlékat hned 
za druhou zatáčkou. Při nošení na břiše si chraňte krk a dekolt nákrčníkem nebo 
šálou, nebo volte triko či svetr s rolákem. 
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Jak oblékat dítě 

Budou stačit kalhoty, podkolenky  nebo 
punčocháče. tričko s dlouhým rukávem 
a nějakou teplejší mikinu rozepínací na 
zip. Necháte jí otevřenou ( tam, kde se 
dotýkáte tělo na tělo ).  krk a dekolt 
dítka chraňte nákrčníkem a nebo 
kukličkou. Na nohou  válenky nebo 
nějaké botičky, teplé ponožky, cokoli, co 
zahřeje. Na hlavu doporučuji kuklu nebo 
čepičku. 

Pokud chcete mít jistotu, že dítě bude v 
teple, volte funkční materiály. Nejlépe 
merinovlnu, která má termoregulační 
vlastnosti, dítě se nepřehřívá, a pokožka 
dýchá. 

Při oblékání opět pamatujte že dítě má 
přes sebe ještě jednu až tři vrstvy látky 
šátku. Hodně chraňte nožky, hlavu a 
krk. 
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Varianta  „mám specialzované oblečení“ :

Jak oblékat sebe 

Tričko s dlouhým rukávem stále hraje prim. Skvělým pomocníkem jsou pak ještě 
bavlněné rukávky ( bolerko bez zapínání, které zakryje ruce, ramena a část zad ). Tento 
kousek oblečení vřele doporučuji, protože Vám otvorem , kterým dítko prostrkuje 
hlavu, pokud tedy nosíte na zádech, netáhne na záda. 

Přes sebe oblékněte bundu nebo teplou mikinu. Je pravděpodobné, že při teplotách 
kolem 10 stupňů už i trochu fouká, doporučuji tedy nějakou větru vzdornou variantu 
jako třeba softshell.   „Zmrzliny“ můžou už začít i vrstvit. Tenkou mikinu, bundu, kabát, 
nebo větrovku. 
 

Jak se oblékat spolu 
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teplota pod bodem mrazu 

Zima je tady a teploty klesly k bodu mrazu. V tuhle chvíli Vám pod rozepnutou 
bundu zalézá chlad a vázání “kabát na kabát” přestává být pohodlné
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Varianta  „nemám specialzované oblečení“ :

Jak oblékat sebe 

Tenký svetr rozhodně vyměňte za teplý. Pak máte dvě varianty. Buď necháte bundu 
rozepnutou, ale je třeba přemýšlet nad tím, jak dlouho budete venku, aby vás zima 
zalézající pod svršky nehnala zas brzy domu. 

Druhá varianta je vázat na bundu.  Přemýšlejte však dopředu, jaké materiály 
volíte pro sebe a pro dítě jako svrchní. Vázání šusťák na šusťák pekelně klouže. 
Může Vás to od nošení v zimě velmi rychle odradit. 
Počítejte také s tím, že to úplně pohodlné nebude a pokud můžete, volte raději 
nosítko než šátek. ušetříe si spoustu nervů. 
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Jak oblékat dítě 

Pokud nemáte žádné specializované 
oblečení,Oblékejte dítě jako  jako sebe a  
k tomu ještě o vrstvu víc, protože ono 
na rozdíl od Vás nevykonává při nošení 
žádný pohyb. 

Nejlepší varianta je nějaká opravdu teplá , 
neklouzavá kombinéza, rozepínací vpředu. 
opět jí nechte rozepnutou tak, abyste se 
vzájemně nepřehřívali. 

pod ní mikina, tričko, hodně teplý nákrčník, 
několikero ponožek, rukavice, vlněná kukla 
nebo teplá čepice. 

Důležité je hodně zateplovat nohy protože 
při nošení velmi snadno prochladnou.
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Varianta  „mám specialzované oblečení“ :

Já v tuto chvíli přidávala na bavlněné tričko tenký svetr s rolákem s podílem 
vlny . Teplejší vrstvu už nepřidávám po celou zimu, pouze v případě, že bych věděla 
že budu stát hodinu v mrazu pod svahem s navázaným spícím druhorozeným a 
koukat, jak bobuje mé prvorozené.  V tuto chvíli bych asi vyměnila tenký rolák za 
tlustý :) 

Jak oblékat sebe 
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Jak oblékat dítě 

Pokud máte speciální nosičské 
oblečení, vrstvy navíc nejsou třeba. 
Vystačíte si s tričkem s dlouhým 
rukávem, kalhoty a maximálně 
tenkou bavlněnou mikinou. 

Opět se přimlouvám za funkční 
materiál, pokud možno merinovlnu. 
Na hlavu doporučuji kuklu. 

Nezapomeňte dítěti dostatečně 
zateplit nohy,. punčocháče či 
návleky, na nohy boty nebo 
zateplené capáky, válenky nebo 
hodně teplé ponožky, třeba od 
babičky:) 
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Jak se oblékat spolu 

Obecně platí, že by dítě mělo mít pod společným svrškem maximálně tolik vrstev 
jako vy, nanejvýš můžete více obléknout nohy. 
Pokud navrstvíte pod šátek, bude vám stačit teplá mikina nebo bunda. 

Pohodlnější je ovšem navázat na tričko s dlouhým rukávem a přes vás oba 
zapnout kombinaci mikiny nebo vesty a bundy, vyteplený kabát, parku nebo 
cokoli jiného dostupného. Pokud můžete, volte nepromokavé a neprofoukavé 
materiály se zátěrem, aby Vás sníh nebo vítr od nošení neodradil předčasně. 
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Dítě nechce mít ruce schované pod bundou?

Jednoznačně nejjednodušší je schovat dítěti ruce do šátku a pod bundu. Pokud 
se ale nenechá, dá se to vyřešit. Aby se mu nepřehřívalo tělíčko pod bundou 
a šátkem a přesto mu nebyla zima na vyčuhující ruce, upravila jsem si kdysi bundu 
tak, že jsem vypárala vyteplenou část podšívky u jedné dětské bundy od podpaží 
až dolu. na spodku tedy zůstala jen svrchní vrstva látky. 

Tělo se tak v šátku a pod bundou nepřehřívalo a ruce a ramena zůstaly v teple. 
Nápad se ujal tak moc, že jsme tyto bundičky, už ale o něco vychytanější, začali 
vyrábět. 
Říkáme jim interně „vykuchánci“- Nehledejte pod tím nic drastického. Jde o to, že 
se spodní část bundy dá odepnout a tak přizpůsobit právě nošeným dětem. 
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Léto

rehanajezkova.cz  © 2018
22. 



Přeběhneme přesně na druhou polovinu roku.
Nošení v zimě se tradičně řeší každý rok s první sněhovou vločkou, nebo jen jejím 

náznakem. 

Léto však není o nic jednodušší období v životě šátkařky. 
Přiobléknout se zvládneme všichni. Je mi zima, tak si vezmu vrstvu navíc. 

Ale co když je venku horko a vy se přesto okamžiků se svým dítětem nechcete vzdát? 
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Obecné rady 

Volte bavlnu a nebo fukční materiály. 
vlněnohedvábné nebo třeba moiru. Jejich 
vlákna nebo způsob tkaní pomáhají 
odvádět pot ven od těla. Neznamená to 
nutně vždy, že zůstanete v suchu i když se 
budete oba potit. Znamená to však, že když 
foukne vítr nebo zalezete do stínu, 
nebude vám zima.

Berte s sebou náhradní tričko pro dítě.         
Ve chvíli, kdy jej vyndáte ze šátku nebo 
nosítka na přebalení, nakojení nebo                     
z jakéhokoli jiného důvodu, je dobré jej hned 
převlékout do suchého. Budete tak v klidu,  
že Vám Váš poklad neofoukne.

Noste s sebou lahvičku s vodou a dávejte 
dítěti hodně často pít.
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Oblékání do šátku 

Upřímně - bude vám horko. Budete se potit. Dítě to paradoxně zvládá mnohem lépe než 
my dospělí. Nicméně dehydratace je potvora a tak je lepší dbát na pitný režim 
. 
Existuje velké množství příměsí šátků. Na léto se doporučuje hedvábí, len nebo konopí. 
Mají stejnou vlastnost jako funkční materiály na trička. Přiznám se, že jí mám na šátcích 
ale nejraději klasickou bavlnu. Její údržba, vlastnosti, měkkost, trvanlivost, 
nenáročnost a koneckonců i cena, jsou pro mě velkou výhodou. 
. 
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Budu se opakovat ale volte přírodní nebo funkční 
materiály. Umělina nesaje pot a při nošení je velmi 
otravná.

Dbejte na to, aby v místě, kde si dítě pokládá hlavu, 
nebyly žádné ozdoby, flitry nebo švy. Dítko, když 
usíná, pokládá si tvářičku na Vaší hruď a pokud jej 
bude něco tlačit, dá Vám to patřičně najevo.

Doporučuji oblékat si trička nebo tílka, která 
nemají moc hluboký výstřih. Ve velkých teplech 
není tření kůže o kůži ani pro jednoho to pravé 
ořechové.

Pokud se nechcete výstřihů vzdát, nebo je to pro 
Vás nejjednodušší pro kojení, vkládejte při nošení     
a hlavně před usnutím dítka nějaký kus látky mezi 
Vás a jeho hlavičku. Já jsem pro tento účel 
vymyslela bavlněný trojhránek, který se připíná     
na ramínka podprsenky. Postačí však i složený 
bavlněný kapesník. Plenka je pro tyto účely 
zbytečně veliká :)

Chraňte veškerou, z látky koukající pokožku 
Vašeho dítěte, opalovacím krémem s vysokým UV 
faktorem. A pravidelně přetírejte, U malých 
miminek není opálená pokožka tek sexy jako u nás 
dospělých.
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Na hlavu jsou nejlepší kloboučky z tenké bavlny nebo látky s UV faktorem. Dělají se   
i takové, které mají prodlouženou zadní část, a tak se nemusíte strachovat o krk a 
zátylek, které jsou na spálení od sluníčka nejvíce náchylné.  Krempa kloboučku 
chrání navíc i obličej dítěte. 
 Klobouk s Velkou krempou je báječná varianta i pro Vás. 
Pokud je dostatečně široký, dokáže udělat stín nejen Vašemu obličeji, ale právě i 
dítěti. Takže pokud umíte klobouky nosit, směle do toho. 
 
 
Častý problém začíná, když Vám dítě usne v létě v šátku, především je li nošeno 
na zádech. Starost o jeho obličej a celé tělíčko vystavené sluníčku bývá velmi 
častým tématem k diskuzi. Noste s sebou nějaký tenký šátek. Ideálně hedvábný. 
Takový, který je řídký, můžete jej přehodit přes hlavu dítěte a nemuset se bát, že mu 
omezí dýchání. 
Poslouží jistě i bavlněná plena, ale prudce elegantní to zrovna není. 
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Užívejte si nošení po celé léto, ale važte ideálně jednovrstvé úvazy a často 
šátek sundavejte, ať se můžete provětrat, uschnout a pak zas s radostí a 
láskou se k sobě znovu přitisknout.

V šátku se dá dítko velmi rychle uspat a pak jej položit na vyhřátou trávu, 
cípem zakrýt zpocené tělíčko a mít chvilku klidu na popovídání s přáteli, 
přečtení pár kapitol z knížky a nebo na vytoužený a zasloužený odpočinek.

Šátek také můžete uvázat jako houpačku mezi dva stromy. 
Možností, jak si léto užívat i se šátkem je nespočítaně. Najděte si ten svůj , 
budu ráda, když mi dáte vědět, jaký způsob léta je pro Vás právě ten pravý 
ořechový 

Já osobně jsem nikdy neuměla vázat dítě jen v plence, dávala jsem alespoň 
bodyčko nebo tenké tričko. Nohy a ruce jsem nechávala nahaté.
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Jaro a podzim 
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Zimní bundy s velkou radostí odhazujeme v dáli, ale stále je venkovní teplota ještě 
hodně zrádná.

Varianta "nemám specializované oblečení" : 

Pokud nemáte speciální oblečení, nechávejte sobě i dítěti ještě svetr, nebo ideálně 
nějaký svršek, který neprofoukne. . Zem a okolní krajina ještě ( a nebo už ) nejsou 
vyhřáté a slunce nemá takovou sílu.

Stále je dobré chránit dětské nohy více vrstvama ponožek, bot nebo válenek, ramena 
a krk zakrýt kuklou a nebo nákčníkem a  čepicí. 
I Váš dekolt si zaslouží hřejivý nákrčník nebo šálu. 
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Varianta "mám specializované oblečení" : 

 Pokud máte specializované oblečení, postačí Vám už přes Vás oba dva jen mikina 
nebo svetr, tenká větrovka nebo nějaký nepromokavý kabát pro případ deště.

31.
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Déšť 
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Existují  specializované pláštěnky nebo pršipláště. Ty oceníte především, pokud máte 
rádi turistiku za každého počasí a chcete být připraveni na vše. Pak máte jistě v záloze i 
apartní gumáky a módu do deště si vyloženě užíváte.

Druhý případ, kdy se Vám hodí mít obě ruce volné,  je, že máte psa/psy a víte, že Vás déšť 
od procházky venku odradit nemůže , ani kdybyste stokrát chtěli.

Pak se Vám stoprocentně vyplatí koupit si nějaký specializovaný nepromokavý kousek.
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Jestli jste , jako já, ti, kteří do deště chodí jen 
v případě, že už je venku opravdu teplo i když prší a 
nebo, protože už vážně musí, třeba vyzvednout 
prvorozené ze školky , pak Vám postačí nějaký větší 
deštník.

Obujte si nepromokavé boty, ideálně krásné nízké 
gumovky z nové kolekce Zaxy (to není reklama, já je 
prostě miluju:-) deštník, který Vám barvou zvedne 
náladu a jděte do ulic.

Děti nemají rády na hlavě kapuce. obzvlášť, když 
prší. Můžete mít sebevíc sofistikovaný systém bundy  
s kapucí pro Vás a pro dítě, která zaručeně 
neprofoukne ani nepromokne.  když si ale dítě 
postaví hlavu, všechny systémy jsou krátké.

Zkušenost : 

Dobrá varianta, když už jste ve skupině – „ven 
chodím za každého počasí“ -  mít nepromokavý 
klobouček. Ten by mohl být přijatelné náhradní 
řešení.
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vychytávky
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Jak už jsem zmínila výše, můžete si pořídit malý biobavlněný trohránek, složený 
kapesníček a nebo malý šáteček, který si vložíte do dekoltu a vytvoříte tak příjemné 
místo pro položení tvářičky Vašeho malého andílka. 
Věřte, že obzvláště v parném létě, mu to prodlouží spánek a Vám přidá na pohodlí při 
nošení 

Klobouky s širokou krempou pro Vás i pro dítko budou vypadat skvěle, elegantně a 
jsou nedocenitelným pomocníkem v ochraně proti sluníčku

Krém na opalování mějte v kabelce od prvních jarních dnů. Dětská pokožka je 
na sluneční paprsky obzvláště citlivá.

Chraňte nožky – návleky (ponožky bez chodidel) jsou součástí výbavy téměř každé 
šátkařky. Dají se rychle natáhnout na dětské nožky, bez nutnosti vyndavat dítě ze 
šátku. Krásně ochrání nohy i větších dětí a nebo třeba i Vaše ruce, když se v létě 
ochladí a vy máte jen tílko nebo tričko s krátkým rukávem.
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Kukla – naprosto úžasný vynález, který by si zasloužil Nobelovu cenu��  čepice 
spojená s nákrčníkem, která chrání dítěti celou hlavu jako kapuce. navíc i ramena 
a krk. Děti jí snášejí mnohem lépe než čepici. Kukla se navíc neprotáčí a nikde netlačí.

Nákrčník – může to být trojúhelník na suchý zip nebo na patentky, nebo tunel, který 
jen přetáhnete přes hlavu. Určitě se ale hodí jej mít doma pro sebe i pro své dítě. Je to 
pohodlné, rychlé i praktické.

Hedvábný šátek, šál a nebo alespoň bavlněná plenka – pro vytvoření stínu , ochranu 
krku, ramen, nožiček nebo čehokoli ať již před sluncem a nebo naopak chladem.

Malá deka cca 80x80, třeba z Ikea. Pokud nemáte specializované oblečení, Můžete jí 
zastrkat mezi vrstvy šátku. Dítěti tak bude na záda krásně teplo. 

Bundička "vykuchánek" upravená pro batolata, která nezbedně vystrkují ruce 
ze šátku a bundy.
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Zavazadla

To je jedna z mála nevýhod nošení. Šátky nemají žádný úložný prostor, žádný 
nákupní košík. Tašky se tak dají řešit v základu čtyřmi způsoby: 

Batoh - Velmi oblíbené a pohodlné zavazadlo, ale jen při nošení na břiše. 
K dítěti nošenému na zádech se vejde přes a nebo pod dítě ale pohodlné to 
úplně není

Taška Přes rameno. Měla by mít dlouhý popruh , aby dosáhla až pod zadeček 
dítěte. Tašky tzv. Cross body jsou mojí nejoblíbenější variantou. 

Ledvinka - sportovní, ne tolik elegantní, ale praktický pomocník. Jen se 
do něj vejde jen nejnutnější. Jsou totiž oproti jiným zavazadlům celkem malé. 

Šité batohotašky s vázacími popruhy. Dají se uvázat jako batoh a nebo jako 
cross body. Maminky si je většinou šijí samy. Návody se dají sehnat na internetu 
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Jistě přijdete ještě na mnoho svých vlastních způsobů, jak si zpříjemnit 
společné chvíle za každého počasí.

Budu velmi ráda, když se se mnou podělíte o rady nápady, nebo třeba fotografie 
jak si užíváte 365 dní v šátku. 

 

Můžeme být stale ve spojení 

www.rehanajezkova.cz

na mém blogu: 

Facbookových stránkách 

www.facebook.com/angelwings.cz/

Instagramu 

www.instagram.com/angelwingscz/

Nebo třeba i webových stránkách 

www.angel-wings.cz

Přeji Vám 365 x 365 a ještě mnohem víc naplno prožitých dní.
39.

se specializovaným oblečením a doplňky pro  nošení dětí 
v šátku či ergonomickém nosítku 



Pokud toužíte po nějakém 
specalizovném oblečení, ale 

z jakéhokoli důvodu 
nemůžete nebo nechcete 

příliš zatížit Váš rozpočet, 
můžete se těšit na můj nový 
eBook , ve kterém Vám krok 

za krokem ukážu, jak si 
vytvořit svůj vlastní, 

originální kousek 
nosičského oblečení. 

Vastníma rukama a za pár 
korun.

Rehana Ježková ©2018

Rehana
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