cirkulárně s miminkem

ÚVODEM AUTORKY
Držíte v ruce brožurku, která chce všem nastávajícím, ale i stávajícím
rodičům, dědečkům, babičkám i tetičkám a strýčkům ukázat tak trošku
jiný pohled na nákupy pro miminko. Chtěla bych všem ukázat, jak je
možné se zamýšlet nad věcmi, které jsou i nejsou pro miminko důležité a
jak se na jejich pořizování dívat ekonomicky, environmentálně, sociálně
a hlavně cirkulárně. V první řadě bych ráda zdůraznila, že nejde o
žádný extrémismus, ale pouze o jiný pohled na věc a možná ten můj
pohled na věc není zase tak odlišný od toho vašeho.
Jsem maminkou chlapečka, který se nám narodil začátkem ledna roku
2021 a ještě před jeho příchodem jsem se zamýšlela, co bude nejlepší
pořídit do výbavy, aby miminku nic nescházelo a bylo spokojené.
Prohledávala jsem internet, dívala se na maminky influencerky,
zjišťovala jsem, co a jak od kamarádek, a nakonec jsem stále vnitřně
cítila, že chci dělat věci po svém. Proto jsem neváhala, obvolala
kamarádky maminky již odrostlých dětí, posbírala v krabicích
nepoužívané oblečení, „podědila“ kočárek a vajíčko, přebalovací pultík i
látkové plenky až z dob mého miminkovského věku. Krom postýlky,
kterou jsme pořídili novou v IKEA s úmyslem „druhého života nábytku“ o
kterém se dočtete dále, toho k pořízení moc nezbývalo. Tahle volba byla
nejen ekonomická, ale především ekologická. S příchodem miminka se k
nám dostal i proutěný košík, který pořídila kamarádka na bazaru a měli
jsme najednou více, než jsme si v prvních chvílích mysleli. Dalším
tématem byla kosmetika a při výběru jsem si byla jistá, že neudělám
chybu, když pořídím BIO certifikovanou kosmetiku, kterou sami
používáme a zbytek „věcí“ prostě přijde samo. Po příchodu z porodnice
domů se chtěli všichni na miminko přijít podívat a přinést něco
užitečného, což mne moc potěšilo. Rodina a kamarádi chtěli nejen
miminku přinést potřebné věci, proto i přišel dotaz, co potřebujeme a
budeme používat, aby nepořídili něco, co již máme nebo naopak
nevyužijeme. S tímto úmyslem i ti nejbližší kolem nás se zachovali s
principy cirkulární ekonomiky, jelikož si uvědomili, že ne vše se nám
může hodit či budeme potřebovat. A jelikož každý krok se počítá a
každý uvědomělý nákup může udělat změnu, proto všem děkuji za jejich
přístup a myšlení a těším se na společně strávené chvíle společně s mým
mužem a naším synkem.

Lucka

POJMY

Pro začátek si přibližme si pár pojmů, se kterými se můžete setkat a
která vám pomohou pochopit smysl této brožurky.

CIRKULÁRNÍ
EKONOMIKA

Cílem cirkulární ekonomiky je snaha o uzavření toku materiálů v
ekonomice. Cirkulární ekonomika je tedy od surovin, přes návrh,
výrobu a používání výrobku až po ukončení jeho životnosti zacyklená
a vzniká při ní minimální odpad. Jednodušeji řečeno je to ekonomika,
kdy využíváme výrobky a materiály s ukončenou životností k produkci
nových výrobků. To, co se zdá být na první pohled odpadem se stává
druhotnou surovinou, a tedy i základem pro opětovný životní cyklus
výrobku. Nejedná se ale pouze o recyklaci, případně upcyklaci, ale
také o kvalitní výrobu, kde je nutné začít již od návrhu výrobku přes
efektivní a kvatitní materiály, které dlouho vydrží.

C2C
CRADLE TO
CRADLE

C2C, v češtině od kolébky do kolébky, je koncept, který má za vzor
přírodu. Nejedná se však pouze o výrobky přírodní, ale C2C je o
čtyřech druzích výrobků od plně kompostovatelných až po
"frankenstainovy
produkty",
které
jsou
nerozložitelné
a
nerecyklované. Výrobky jsou navrženy tak, aby mohly po ukončení
své životnosti vstoupit znovu do koloběhu výroby jako vstupní
suroviny jiných výrobků či materiálů. Z tohoto důvodu si C2C bere za
vzor přírodu, kde cokoliv vznikne i zanikne má své využití. Skvělý
produkt může být i vyrobený z recyklovaných pet lahví, který je dále
recyklovatelný. Příroda nemá pro všechny lidi zdroje, proto je
potřeba, abychom jí pomohli. U C2C se zohledňuje i ekonomická
stránka věci a zisk by neměl hrál vždy největší roli a dbá se na přírodu,
zvířata, lidi a pohlíží se na celkovou harmonii v průběhu procesu.

EKOLOGICKÁ
STOPA

Ekologická stopa je jednotka, která byla uměle vytvořená a určuje,
kolik potřebuje člověk k určité činnosti metrů čtverčních Země. Wiliam
Rees, spoluautor této vytvořené jednotky přibližuje ekologickou stopu
následovně: „Kolik plochy je třeba k souvislému zajišťování všech
zdrojů, které potřebují ke svému současnému životnímu stylu a k
zneškodnění všech odpadů, které při tom produkuji?“. Můžeme
jednoduše tedy spočítat spotřebu, kde se promítnou potraviny,
doprava, odpad, bydlení, spotřeba energií atd. Co je důležité si
uvědomit je to, že každý zanechá za sebou svou ekologickou stopu ať
žije na jakémkoli místě naší planety. Někdo větší, někdo menší, a proto
se snažme ji za sebou zanechat nejen při péči o miminko co nejmenší.

EKODÍTĚ

Maminka, tatínek, babičky, dědečci i strýčkové a tetičky rozhodují za
miminko, jakou skutečnou ekologickou stopu miminko vytvoří. Tzv.
„ekodítě“ za sebou zanechá jen malý otisk své malé roztomilé nožky,
protože má všechny kolem sebe zodpovědné. Miminko tedy používá
obnovitelné zdroje např. k vytápění domova či ohřevu vody pro
koupání, minimalizuje spotřebu CO2, jelikož podporuje místní
ekonomiku, nakupuje a podporuje ekologické zemědělství, když
začíná se svými příkrmy, minimalizuje množství odpadu a to nejen
„toho odpadu“, neplýtvá textilem a nakupuje certifikované produkty,
sdílí nábytek, hračky, a především své zkušenosti v novém světě.

GREENWASHING

Greenwashing vznikl spojením dvou anglických slov, green v překladu
zelený nebo přeneseně ekologický a whitewash v překladu cenzura.
Greenwashing definuje oxfordský slovník jako dezinformaci šířenou za
účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama
sebe. Jedná se tedy o klamavý marketing či PR. Nejčastěji se vyskytuje
za účelem zvýšení povědomí o produktech, službách či postoji subjektu
nevyjímaje politiku i státní správu k přírodě a environmentálním
tématům. Pravdou je, že environmentální zájem je vždy až za
ekonomickým a obchodním záměrem.

FAIR TRADE

Fair trade z anglického spojení spravedlivý obchod je označení a
certifikace, která zajišťuje výrobkům určitou kvalitu. Produkty s tímto
certifikátem zaručují, že produkt byl vyroben ekologicky a udržitelně,
je šetrný k životnímu prostředí, zaměstnancům byly zajištěny důstojné
podmínky a na práci se nepodílely děti. Výsledná cena se označuje
jako spravedlivá a je tvořena s ohledem na celý výrobní proces a
zúčastněné osoby, jelikož se většinou jedná o suroviny a výrobky z
rozvojových zemí.

LCA
LIFE
CYCLE
ASSEMENT

LCA, z angličtiny přeloženo jako Posuzování životního cyklu.
Posuzování životního cyklu je metoda, která shromažďuje a
vyhodnocuje dopady na životní prostředí během celého životního cyklu
výrobku. Životní cyklus je posuzován od úplného počátku k úplnému
konci, tedy od získávání surovin, přes transport, vývoj, design,
výrobu, distribuci, využití až ke zneškodnění výrobku. Metoda LCA je
důležitá k přechodu na cirkulární ekonomiku, jelikož pracuje s údaji se
kterými můžeme blíže určit využívání zdrojů a množství vznikajícího
znečištění v celém procesu.

MATTERNIG

Matternig vznikl z anglického slova matter neboli záležet. A co si pod
tímto slovem přestavit? Matterning stejně jako marketing si dává za cíl
prodat a zviditelnit se, ale není tomu za každou cenu, ale je to s cílem
odpovědnosti. Matterning si tedy zakládá na důvěře a férovém
jednání nejen s dodavateli, ale i zákazníky a to napříč celým procesem.
Mezi prvními s přístupem matterningu působí na našem trhu
designové studio Butterflies and Huricanes. Svým klientům se snaží
dodat vyšší smysl a nový pohled na svět businessu spojený s
originálním a působivým designem.

UPCYKLACE

Upcyklace vznikla spojením anglických slov up v překladu nahoru a
cycle v překladu cyklus. Jedná se o proces přeměny odpadového
materiálu a nepotřebných produktů na nové materiály, anebo
produkty lepší kvality. Klade důraz na zachování původních materiálů
a produkce výrobků s přidanou a především užitnou hodnotou.
Upcycling je směrem a životním stylem 21. století.

RE-USE
CENTRA

Tento pojem je v dnešní době již více známý a opět z anglického
překladu reuse – znovupoužití napovídá, o jaké centrum se jedná.
Jednoduše řečeno, jde o místa, kde se nacházejí věci, které již někomu
dosloužily a čekají na své nové využití. Tyto centra vedou ke snížení
vznikajícího odpadu a to je v cirkulární ekonomice tou největší
přidanou hodnotou. Jejich heslem, smyslem a cílem je prodloužit
životnost věcem, které již pro svého uživatele ztratily svou hodnotu a
najít jim smysl nový či využití.

NÁBYTEK
Nábytek pro miminko, kterým jsou například košík, postýlka, přebalovací pult potřebujeme
především v první fázi života miminka. Nábytek potřebujeme a využíváme ho na kratší dobu,
než je jeho skutečná životnost a s koupeným použitým nábytkem následně řešíme co s ním,
když miminko vyroste. Můžeme si ho ponechat pro další miminko v rodině, nábytek můžeme
předělat k jinému účelu, můžeme ho někomu zapůjčit, vyměnit za něco jiného či ho prodat.
Možností, jak dále vynaložit s nábytkem pro miminko je více a není nutné ho vyhodit, aby se z
nábytku stál hned odpad! Při pořizování nábytku se nabízí také možnost, která se pomalu
rozšiřuje a tím je pronájem nábytku. Na našem trhu tato služba není plně zastoupena, ale
věřím, že v rámci cirkulární ekonomiky se bude odvětví pronájmu nábytku více rozšiřovat.
Podívejte se na následující příklady se kterými se můžete formou „pronájmu nábytku“ setkat.

DRUHÝ
ŽIVOT
NÁBYTKU

Na trhu mezi prvními přichází s duchem cirkulární ekonomiky IKEA s
projektem „druhého života nábytku“. Řetězec IKEA nabízí
garantovaný odkup dětského nábytku, jelikož si uvědomují, že
životnost nábytku je mnohem delší než doba, po kterou zákazník
nábytek používá. Tuto garanci uživatel získá automaticky, když koupí
kvalifikující se výrobek a použije členskou kartu IKEA Family. Garance
platí dva roky a nabízí tři cenové úrovně odkupu dle doby vlastnictví
zákazníkem. Zákazník přiveze do IKEA obchodního domu smontovaný
nábytek, kde ho tomu určení pracovníci prohlédnou a zákazník
dostane refundační kartu k nákupu v obchodním domě a může pořídit
nové vybavení pro svou ratolest. Použitý nábytek je následně po
kontrole prodán v IKEA „koutku“ dalšímu zákazníkovi za sníženou
cenu. Touto garancí obchodní řetězec podporuje cirkulární ekonomiku
a dává zákazníkům prostor pro jednoduché environmentální řešení již
nepotřebného dětského nábytku.

PRONÁJEM
POSTÝLKY
PRO
MIMINKO

Společnost Linet, s. r. o. ze Slaného vyrábí postýlky pro miminka a
poskytuje také jejich pronájem. Postýlky pro miminka do cca třech
měsíců věku pod názvem MiMi jsou mobilní, průhledné a mají
nastavitelný sklon. MiMi jsou samozřejmě kompatibilní s monitorem
dechu. Součástí pronájmu postýlky je zdravotní matrace. Pronájem je
velmi jednoduchý. K objednání pronájmu postýlky můžete využít
online formuláře nebo rovnou zavolat na uvedený kontakt. Domluvíte
termín vyzvednutí postýlky a také místo vyzvednutí. Doba pronájmu je
od jednoho měsíce na libovolně dlouhou dobu. Při předání postýlky
podepíšete zápůjční smlouvu a uhradíte také zápůjčku. Až nebudete
postýlku potřebovat, můžete ji odvést na pobočku anebo si ji kurýr
vyzvedne. Veškeré informace o MiMi postýlkách, ceně pronájmu,
výdejních místech a dalších informace naleznete na webových
stránkách www.prvnipostylka.cz.

PRONÁJEM
NÁBYTKU A
POSTÝLEK

Projekt Ebuu, český skvěle fungujícím cirkulární start up, o kterém se
dočtete dále v kapitole "oblečení", nabízí a poskytuje pronájem
nábytku, postýlek a nespočet doplňků od různých dodavatelů.
Nábytek si můžete půjčit na předem sjednanou dobu anebo si ho
můžete i zakoupit. Aktuálně jsou zde k dispozici výrobky především
od českých výrobců na příklad od značek Utukutu a White Sage.

OBLEČENÍ
Miminka v prvním roce velmi rychle rostou a stejnou rychlostí je jim i nezbytné měnit šatník.
Potřeba různých velikostí a druhů oblečení je v prvním roce života opravdu obrovská a mění se
také roční období, dle kterého miminkům šatník přizpůsobujeme. Ze zkušeností maminek
vydrží oblečení zhruba po dva měsíce a pak je třeba zvolit větší velikost, a to znamená za rok
až šestkrát pořídit nové kousky oblečení. Oblečení se tedy pořizuje skutečně závratnou
rychlostí, ale stejně jako u nábytku není životnost oblečení tak krátká, jako je doba, kterou
oblečení pro miminko využijeme. S výrobou oblečení je při tom spojeno spoustu nákladů a
činností. Vše začíná s bavlnou, jejím růstem, sklízením a zpracováním. Na tyto procesy se váže
lidská práce, spotřeba vody a energie. Oblečení je potřeba navrhnout, ušít a dopravit do
obchodu či k zákazníkovi. Proto se nabízí otázka, co s tím vším oblečením dál, když ho
použijeme po tak krátkou dobu? Anebo jak oblečení chytře pořídit, aby byl dopad na životní
prostředí co nejmenší? Otázek, jak se zachovat se nabízí spousty a občas i odpovědi, se zdají
jednoznačné. Použité oblečení můžeme ponechat pro další miminko v rodině, či ho nabídnout
kamarádům, prodat ho na internetu nebo na nějaké akci „votoč vohoz“, udělat z něj hadr na
podlahu anebo ho dát třeba na „charitu“. Vždy ale zůstanou pouze ty kvalitní kousky a ze
zbytku se stane odpad, proto zvažte, jaké druhy oblečení pro miminko využijete a kupujte
vždy s rozmyslem.

SDÍLET
OBLEČENÍ?
PROČ NE?

CERTIFIKACE
OBLEČENÍ

S myšlenkou a uskutečněným nápadem, jak předejít plýtvání s
oblečením přišla maminka a podnikatelka Kristýna Farkašová.
Založila své podnikání na myšlence sdílení oblečení pro miminka. Na
stránkách www.ebuu.cz si můžete oblečení pro vaše miminka půjčit a
poté ho zase vrátit anebo si ho můžete zakoupit. S myšlenkou sdílení
oblečení pro miminka přišla z vlastní zkušenosti, když při převlékání
svého syna do čistého pyžamka zjistila, že je mu zase malé a bude
muset v příštích dnech do obchodu a shánět nové. Při tomto kolotoči a
myšlenkách na nakupování každý druhý měsíc se zrodilo semínko
právě již zmíněného nápadu – sdílení oblečení. Primárně šlo o ochranu
životního prostředí, již zmiňovanou spotřebu zdrojů na výrobu
oblečení, ale také na vznik odpadu. Až později se ukázalo, že
přidruženým pozitivním efektem je i ten ekonomický. O příběhu
Kristýny, ale i spoustu oblečků a dalších nezbytných věcí pro miminko,
kterými jsou například plenky, kosmetika, hračky, knížky, nábytek i
věci do porodnice a pro těhotné k zapůjčení i koupi naleznete na
webových stránkách společně se čtivými příspěvky na blogu o tipech
pro miminka a maminky.
Při nákupu oblečení se vyplatí nakoupit vždy méně kusů kvalitního
oblečení než více nekvalitního. Certifikace oblečení může při nákupech
usnadnit výběr, a to nejen z hlediska kvality a zdravotní nezávadnosti,
ale především kdo a za jakých podmínek produkt vyrobil a jak šetrné
a udržitelné byly výrobní procesy. Textilní průmysl je obrovským
znečišťovatelem životního prostředí proto nákupem certifikovaného
oblečení zaručíte tu nejlepší kvalitu pro miminko i naši planetu. Velmi
rozšířený a uznávaný je certifikát GOTS z anglického „Global Organic
Textile Standart“ a patří k nejpřísnějšímu označení bio textilu. Tento
certifikát je zárukou nevyšších ekologických a etických standardů v
rámci celého životního cyklu produktu. Látka s certifikací GOTS
podléhá standardům zpracování přírodních bio vláken z ekologického

zemědělství a etický kodex zahrnuje férové a bezpečné podmínky na
pracovišti, kde se bio bavlna zpracovává. Velmi známou certifikací
nejen u textilu je označení FairTrade pod kterou se skrývá oblečení
ekologicky udržitelné, šetrné k životnímu prostředí, s důstojnými
pracovními podmínkami v rámci výrobního procesu, kde se na výrobě
v žádném případě nepodílejí děti. Cena produktu se označuje jako
spravedlivá, jelikož je tvořena s ohledem na veškeré procesy v rámci
životního cyklu. Můžete se také setkat s označením ÖKO-TEX nebo
Oeko-Tex, které zaručuje, že produkty jsou vyrobeny ze zdravotně
nezávadných
materiálů.
Materiál
neobsahuje
alergizující
a
karcinogenních látky a je hlídán obsah formaldehydu, pesticidů,
těžkých kovů a konzervačních látek. V neposlední řadě se můžete také
setkat s certifikací PETA – Approved VEGAN, která udává, že textil
nebyl vyroben z živočišných materiálů. Certifikací a značení ekologicky
udržitelných výrobků z textilu můžete najít mnohem více. Co je ale při
koupi textilu důležité je dobře promyslet, co opravdu užijeme a co ne.

KOSMETIKA
Kosmetika je velmi diskutované téma maminek, která bude právě ta nejlepší pro příchozí
miminko. Jen těžko je odhadnutelné, s jakým druhem pokožky se miminko narodí, ale
nejlepší volbou je přírodní kosmetika bez chemikálií, tedy BIO kosmetika. BIO kosmetika
vedle toho, že nezatěžuje životní prostředí je také přirozená pro lidskou pokožku. Díky
kvalitním rostlinným složkám obsahuje velké množství vitamínů, hydratačních látek a
antioxidantů, které dokážou stimulovat pokožku a všechny její funkce. Díky absenci
syntetických přísad minimalizuje riziko alergických reakcí a je vhodná i pro velmi citlivou
dětskou pokožku. V současnosti pro určení BIO či přírodní kosmetiky neexistuje jednotná
norma, avšak výrobcům jsou udělovány certifikace nezávislými organizacemi po splnění
všech požadovaných kritérií, které se mohou pro jednotlivé typy certifikátů lišit. Mezi
požadavky, které musí firma prokázat k získání certifikátu mohou být například kritéria pro
zdroje surovin, pro sběr surovin, zda pochází z ekologického zemědělství, výrobek ani
složky výrobku nebyly testovány na zvířatech, produkty neobsahují ropné složky,
nepoužívají se syntetické konzervační, vonné či barvicí látky a produkty jsou baleny v
obalech nezatěžující přírodní prostředí a jsou recyklovatelné, případně jsou vyrobeny již z
recyklátu a mnoho dalšího. Při výběru mohou loga certifikátů usnadnit výběr v tak široké
nabídce kosmetických přípravků pro miminka.

VÝŽIVA A STRAVOVÁNÍ
Téma výživy a stravování je velmi kontroverzní a pro spousty maminek je emotivní a citlivé,
ale stále se na něj můžeme podívat z pohledu cirkulární ekonomiky. Když bylo miminko ještě
u maminky v bříšku, tak byla otázka výživy miminka jasná a jednoduchá, jelikož si miminko
od maminky vzalo to, co potřebovalo. S příchodem na svět ale téma výživy a stravovaní
miminka začne nabírat rychlé obrátky a maminky musí jednat. Je velmi důležité zdůraznit,
že každá maminka a miminko to má jinak, proto následující text neberte v žádném případě
jako odborné doporučení, ale pouze pro rozšíření vašich obzorů v rámci cirkulárního,
ekologického a ekonomického chování. Co se týče výživy novorozeného miminka, je to
jasné! Jsem si jistá, že víte, že tou nejlepší, nepřirozenější a nejvyváženější stravou pro
miminko je právě mateřské mléko. Ne vždy ale maminka může miminku dopřát mateřské
mléko. Důvodů může být nespočet a způsobeny mohou být různými podněty, ale ani v tomto
případě nebude novorozené miminko strádat a můžeme mu dopřát plnohodnotnou a
kvalitní výživu v jeho prvních počátcích společného života.

MATEŘSKÉ
MLÉKO

Mateřské mléko je přirozená strava pro novorozence a je obsahově a
nutričně vyvážená. V mléce je dostatek bílkovin, tuků, minerálních
látek, vitamínů, mléčného cukru a obranných látek. Tedy bezesporu
ideální a kvalitní složení potravy vytvořené přesně na míru a potřeby
miminka. Navíc mléko je vždy dostupné v ideální teplotě, kvalitě i v
množství a tím je otázka výživy a stravování v prvních měsících velmi
jednoduchá. Potenciál výživy právě mateřským mlékem z pohledu
ekonomického či environmentálního je jednoznačně ideální volbou.

UMĚLÉ
MLÉKO

Jednoduše řečeno, když to s mateřským mlékem nejde, tak to prostě
nejde a není to vůbec špatně! Umělé mléko v dnešní době můžete
vybrat miminku co nejblíže podobné svým složením mléku
mateřskému. Na trhu je velké množství značek a produktů, proto
zvažte, jaký produkt miminku pořídíte. Zaměřte se na složky mléka a
vyhledávejte mléka s probiotickými kulturami a prebiotickou
vlákninou, protože imunita člověka sídlí především ve střevech. Dále se
zaměřte na výrobce mléka a jeho kulturu výroby. Věřte, že pokud
výrobce volí výroby environmentálně šetrnou cestou za pomoci zelené
energie a používá bio suroviny, dozvíte se tyto i další informace na
jeho stránkách. Při výběru věnujete také pozornost odkud složky
pochází a vybírejte mléko s obsahem přidaných vitamínů, jódu,
železa, vápníku a bez přidaného palmového oleje.

PŘÍKRMY

Otázka a vhodnost příkrmů přijde stejně tak rychle, jako vám miminko
vyroste před očima. Každá maminka si zvolí svou cestu, proto se
neptejte kamarádek, jak to mají ony, protože pokaždé uslyšíte jinou
odpověď. Jedni zastávají způsob BLW (angl. baby led weaning, česky
nechte miminko, ať se samo odstaví) jiní zase krmení lžičkou.
Jednoznačně platí, že s kvalitními bio produkty neuděláte chybu.
Dbejte také na nízkou stopu CO2 a vybírejte produkty lokální. Pro děti,
které začnou s příkrmy v létě a na podzim je to bezesporu výhoda a
nabídka zejména zeleniny a ovoce bude velmi pestrá a lokální. Děti,
které začnou v zimních a jarních měsících bude nabídka lokálních
produktů minimální, proto na to myslete a zamrazte si zeleninu. V
neposlední řadě možná zvolíte hotové příkrmy a i zde vždy pečlivě
vybírejte, čtěte a zjišťujte informace nejen o složkách, ale i výrobci a
nakupujte vždy tak, aby miminko bylo nejen spokojeně najedené, ale
aby právě jeho střeva dostaly kvalitní potravu.

PŘEBALOVÁNÍ
O přebalování miminek se ve spojení s ekologickým přístupem a tvorbou odpadu diskutuje asi
nejvíce. Miminko potřebuje v začátku během celého dne třeba i 15x přebalit a tím vzniká
obrovské množství odpadu. Nejedná se pouze o „ten odpad“, ale především o plenky, vlhčené
ubrousky, ale i jednorázové podložky a spoustu dalšího. Uvádí se 1-2 tuny odpadu na jedno
dítě v plenkách a přidruženém odpadu a plenky se dále rozkládají několik stovek let, odhaduje
se až 250 let. Maminky řeší, zda tzv. „látkovat“ (plenky látkové) anebo používat jednorázové
plenky. Dokonce se najdou i maminky, které se snaží razit metodu bez-plenkovou. Ať zvolíte
jakoukoliv variantu v péči o miminko a budete používat plenky látkové či jednorázové, vždy se
můžete na danou variantu podívat více ekologicky i ekonomicky. Varianty jsou přiblíženy
podrobněji na následujících řádcích.

BKM

Základem této metody je zesílená komunikace maminky (tatínka) a
miminka. BKM je metoda přirozená a nejvíce se využívá v zemích
„třetího světa“. Miminka dokáží dát najevo již od narození, že
potřebují vykonat potřebu a je prokázáno, že se miminka raději
vyčůrají či vykakají mimo plenku. S touto metodou je potřeba začít
opravdu brzy, nejlépe do 6. měsíce věku. Tato metoda vyžaduje
ohromnou trpělivost a porozumění ze strany rodičů. Při této metodě
využíváte minimálně plenky, vlhčené ubrousky, krémy na opruzeniny
atd.

LÁTKOVÉ
PLENY

Látkové pleny už nejsou to, co bývaly a koluje o nich spoustu mýtů.
Plenky se díky materiálům a technologiím při výrobě nemusí
vyvařovat ani žehlit a lze je naopak sušit v sušičce či jen tak na šňůře.
Materiály jsou zvoleny tak, aby bylo miminko v suchu a pokožka
mohla dýchat. Látkové plenky v porovnání s jednorázovými jsou navíc
o tisíce korun levnější, při výrobě spotřebují celkově méně surovin,
energie, vody, a to i s praním a vytvářejí minimální odpad. Při
používání nevystavují děti riziku přestupu chemických látek do
pokožky, minimalizují zdravotní rizika jako je přehřívání pohlavních
orgánů, nesprávný vývoj kyčlí atd.
Výrobců plenek, druhů a materiálů je nespočet, a proto je dobré si
dobře vybrat a v průběhu života miminka dokupovat jen to potřebné.
Každému vyhovuje něco jiného a při výběru se poohlíží po různých
preferencích, ale výběr není tak složitý, jak se na první pohled zdá.
Existuje plenka, která obsahuje vše potřebné a naleznete ji pod
zkratkou AIO – „all in one“. AIO se skládají z kapsových kalhotek a
vkládacích plenek a použití je jednoduché a stejné, jako u
jednorázových plenek. Kalhotek je navíc nespočet designů, proto si
každý najde ten ideální styl pro své miminko. Kalhotky jsou také
nastavitelné, tedy rostoucí, a proto ať bude miminko hubeňour nebo
tlouštík a bude rychle růst, kalhotky mu můžete upravit na různé
velikosti a nemusíte kupovat nové. V neposlední řadě je možné vložit
do kalhotek tzv. separační plenku, kterou při stolici můžete vyhodit.
Proto se výběru nebojte a jděte ekonomicky i environmentálně
přínosnou cestou. Pro získání větší jistoty, dovedností a znalostí mohou
napomoci také workshopy na téma látkování a o látkové výbavě.

PLENY
NA JEDNO
POUŽITÍ

Při výběru jednorázových plenek můžeme při nákupu poohlížet nejen
na potřeby miminka, ale také na naši planetu. Již neplatí, že všechny
jednorázové plenky jsou velmi zatěžující pro životní prostředí, a to
nejen jejím použitím, ale i při výrobě. Při výběru jednorázových plenek
můžeme vybírat a dbát na spoustu parametrů, kterým budeme
věnovat při jejich nákupu pozornost. Těmito parametry může být
plenka vyrobená z přírodních materiálů, bez bělení, bez parfemace,
bez latexu, s certifikací použitých materiálů, výroba za pomoci energie
z obnovitelných zdrojů, s nízkou produkcí CO2, rozložitelností
použitých plenek atd. Proto pokud se rozhodnete pro variantu
jednorázových plenek, vyberte variantu co nejšetrnější k životnímu
prostředí. Příkladem mohou být plenky od firmy Kit & Kin z Velké
Británie, které využívají přírodní ekologické materiály a rozloží se za
cca 6 let.

PODLOŽKY

Ve výbavě k přebalování nebude žádné mamince chybět ani
vypolstrovaná přebalovací podložka. Tu je vhodné chránit
nepromokavou přebalovací podložkou, protože řekněme si to na
rovinu, miminko se při každém druhém přebalování po rozbalení
plenek vyčůrá a někdy i víc a na to je dobré být připraven. V tomto
případě, abychom se zachovali cirkulárně, ekologicky a ekonomicky,
je vhodné koupit nepromokavé pratelné přebalovací podložky. Tak
budete mít vystaráno pro všechny vaše děti. Jedna tato podložka totiž
stojí zhruba tolik, co jedno balení jednorázových, které ale vydrží
zhruba týden. Tím je přece volba nákupu pro každého jasná.

HRAČKY
Řekněme si to upřímně a na rovinu. Pro miminko ze začátku nebude potřeba nakoupit
spoustu hraček, ale postupem času pro jeho rozvoj je vhodné pořídit hračky, které miminko
nejen zabaví, ale především miminko rozvinou a podpoří v jeho vývoji. Při výběru udržitelné
a cirkulární hračky je dobré stejně jako je tomu u oblečení se poohlížet na hračky kvalitní a
tedy nejlépe vyrobené z přírodního certifikovaného materiálu. Materiály přírodního
charakteru jako je dřevo, kaučuk, textil jsou vždy lepší volbou než výrobky z plastu. Dobře
zvolené hračky pro rozvoj psychosomatického vývoje dítěte nemusí vydávat hlasité zvuky,
blikat a pohybovat se rychle po podlaze, ale musí podnítit v dětech fantazii a možnost
rozvíjet se vlastím směrem. Pro miminko jsou vhodné hračky lehké různých tvarů, materiálů
a barev. Miminko v průběhu života nejprve předměty pozoruje, poté se je neohrabaně snaží
uchopit a dotknout se jich. Postupně je miminko schopné předměty uchopit a zkoumá je
pomocí dalšího vjemu, chuti, a začne všechny předměty strkat do pusinky a zjišťovat, jak
vlastě chutná svět kolem něj. V prvním roce si miminko nebude rozhodně hrát hodinu v kuse
samo, ale bude určitě několik minut rádo zkoumat např. hračky pohybující se na hrazdičce,
hrkátko před ním, zrcadlo, kartónové knížky anebo bude rádo pozorovat a hrát si vašimi
domácími mazlíčky či sourozenci. Mějte ale na paměti, že za nejlepší hračku bude mít vaše
dítě právě to, co má máma či táta v ruce při vaření, uklízení anebo opravování. Proto dítě
zapojte do činností s běžnými předměty, které máte doma, ale vždy s dozorem a rozmyslem
– metličku a vařečku ano, vrtačku či pilku raději ne.

KOČÁREK A VAJÍČKO
S prvním miminkem si maminky většinou vybírají kočárek. Při výběru je důležité, abychom
se zeptali sami sebe, co od kočárku chceme a k čemu a jak ho budeme využívat. Tato
jednoduchá otázka nám pomůže rozklíčovat, jaký kočárek vybrat. V dnešní době se výrobci
předhánějí s nejrůznějšími vychytávkami, a proto i výběr může být běh na dlouhou trať. Nad
čím se skutečně zamyslet a kam při výběru a koupi mířit? V první řadě si rozmyslete, kde
budete skutečně kočárek používat. Zda tomu bude ve městě, v terénu, v parku či jinde a
podle toho zvolte druh podvozku kočárku. Zeptejte se výrobce, jak je to s případnou
reklamací kočárku a zda je možné pořídit případně náhradní díly. Jak je to s kolečky, zda je
můžete píchnout, a jestli se dají opravit a neojedou se. Zaměřte se také na možnost vyprání
vnitřních potahů a co je vše v ceně vybraného kočárku. Nezapomeňte se také ujistit, že vámi
zvolený model bude velikostně odpovídat vašim představám a potřebám, tedy zda se vám
vejde do kufru, výtahu a jaká je velikost kočárku, když ho složíte. Důležitá je i váha kočárku,
aby nebyl s rostoucím miminkem moc těžký a skvělým pomocníkem je i dolní úložný prostor.
Promyslete si, jestli budete chtít pořídit pouze korbičku nebo rovnou dvoj či trojkombinaci
kočárku a nezapomeňte, že hluboká korbička vydrží pár měsíců, ale sportovní verzi můžete
využívat několik let. Co se cestování autem týče, vajíčko je již nezbytným vybavením pro
každé miminko. Vajíčko volte v kombinaci s kočárkem anebo bez, ale vždy vybírejte a dbejte
především na bezpečnost miminka při jízdě v autě. Testování bezpečnosti provádí ADAC
neboli všeobecný německý autoklub ve spolupráci s německou spotřebitelskou organizací
Stiftung Warentest. Hodnotí se parametry bezpečnosti, zaměřují se na obsluhu, ergonomii a
také přítomnost škodlivých látek v materiálu autosedačky. Kompletní metodiku hodnocení
naleznete na stránkách ADAC. Pečlivě vyberte to nejlepší pro vás a vaše miminko a
nezapomeňte, že kočárek anebo vajíčko z druhé ruky z kvalitního materiálu může posloužit
mnohem lépe než výrobky nové z nekvalitního materiálu. V neposlední řadě také zvažte,
jaký materiál vám je blízký a nezapomeňte, že již existují na trhu výrobky z recyklovaných
materiálů, jako jsou například kočárky od Holanské značky Greentom.

A CO POŘÍDIT DALŠÍHO?
Věci potřebné nejen v prvních měsících miminka si můžeme velmi často vyzkoušet či půjčit a v
případě spokojenosti s produktem či potřeby si je můžeme zakoupit. Půjčením předejme
zbytečně vynaloženému času při výběru, a především vynaloženým nákladům na produkt,
který potom nevyužijeme a budeme se ho muset zbavovat. Konkrétně se jedná o následující
věci – kojenecká váha, odsávačka mléka, sterilizátor lahviček, šátek, nosítko či krosna,
chůvička, cestovní postýlka, hračky, knížky, autosedačka, cyklo-sedačka, jídelní židlička,
croozer s kolečky či na lyžích a mnoho dalšího. Forma půjčování a sdílení je skvělá především
pro použití krátkodobého charakteru. Například v úplných začátcích péče o miminko, tedy v
prvních dnech či měsících, při cestování, dovolené, ztrátě či rozbití vlastního zařízení atd.
Možností, kde a jak si věci půjčit je nespočet, proto příkladem navštivte webové stránky, kde
si tyto předměty můžete zapůjčit – www.ebuu.cz, www.mladatko.cz, www.pujcarna.cz.

aneb jak nakoupit a pořídit věci pro miminko cirkulárně,
DESATERO Desatero
ekologicky a ekonomicky.

OPAKOVANÉ
POUŽITÍ

Snažme se nakoupit pro miminko a maminku tak, abychom danou věc
či produkt mohli opakovaně používat. Těmito věcmi mohou být
například plenky, přebalovací podložky, pratelné vložky do
podprsenky pro maminku atd.

SDÍLENÍ
VĚCÍ A
NÁKUP
Z DRUHÉ
RUKY

Jakmile věci pro miminko již nepotřebujeme, snažme se pro ně najít
nové využití či uživatele. Věci si můžeme samozřejmě na ponechat pro
další miminko, nabídnout je kamarádům, kteří mají také miminka, věci
můžeme pronajímat, můžeme je prodat na trhu, bazaru, Vinted,
market place a podobných portálech anebo je můžeme třeba darovat
potřebným. Nevyhazujme věci, které stále mohou plnit svůj účel a
nedělejme z nich rovnou odpad. Pro někoho staré věci odpadem, pro
jiného pokladem.

OCHRANA
VODY

Chraňme vodu, a to nejen při přímém a viditelném užívání vody jako je
koupání miminka, ale mysleme na spotřebu vody, která není na první
pohled vidět. Při koupi přemýšlejte, jaká byla spotřeba vody k výrobě
právě daného výrobku. Chránit vodu můžeme také např. praním
šetrným způsobem, využívat ekologické prací prostředky, dávat si
pozor na mikrovlákna a uvolňování mikro plastů při praní do odpadu,
využívat odbouratelné čistící prostředky atd.

SOCIÁLNÍ
ASPEKTY

Nakupujme výrobky s jasným původem anebo s certifikací. Jen tak
zaručíte, že při výrobě výrobku byly zajištěny důstojné pracovní
podmínky při zpracování materiálu a výrobě výrobků a nebyla při ní
využita dětská práce.

UHLÍKOVÁ
STOPA

Zajímejme se také o uhlíkovou stopu. Nakupujme tak, aby uhlíková
stopa byla co nejmenší. Nakupujme produkty, které v podmínkách kde
se vyskytujeme byla na výrobky vynaložena právě co nejmenší stopa.
Mohou to být tedy produkty lokální, vyrobené z čisté energie anebo
výrobky, které nebyly vyrobeny na druhém konci světa a necestovaly
k nám několik dní.

PŘÍRODNÍ
ZDROJE

Pojďme chránit naše přírodní zdroje a primární suroviny. Využijme
možnosti nakoupit výrobky z recyklátů, nevyhazujme věci, které nám
anebo někomu jinému poslouží a poskytněme je dál, recyklujme
nepotřebné výrobky anebo je předělejme na něco nového.

ZELENÁ
ENERGIE

Nakupujme od výrobců, kteří k danému výrobku využili obnovitelné
zdroje energií tzv. zelenou energii. Mnoho výrobců, kteří jdou cestou
zelené energie velmi často uvádějí tyto informace na svých obalech.

VZDĚLÁVÁNÍ

Jak já říkám, „na vzdělání není nikdy pozdě“, proto vzdělávejme sebe,
naše děti i kamarády kolem, jelikož možnosti a způsoby, jak se chovat
cirkulárně při péči o miminko nemusí být ihned o změně celého
životního stylu, ale spočívá v malých nepatrných změnách a krocích při
pořizování věcí pro miminko.

EKONOMICKÉ
MYŠLENÍ

Nakupujme a pořizujme vždy s rozmyslem a nenechme se ovlivnit
reklamou a trendy. Spoustu věcí potřebovat pro miminko budete a
spoustu ne, proto se poraďte s kamarády, informujte se a nakupte
vždy jen to potřebné a nutné. Dokoupit další věci je jednodušší než se
nepotřebných věcí zbavit.

DOKONALOST

Nesnaže se být dokonalý! Při nákupu a pořizování věcí upřednostňujte
svůj rozum, aktuální možnosti a skutečné potřeby miminka. V prvních
měsících života budete středem vesmíru pouze vy, a to jediné bude
miminko skutečně potřebovat. Věřte, že malé miminko neocení drahé
hračky, značkové oblečení a nejdražší kočárek, ale bude potřebovat
vaši náruč, čas, lásku a pozornost. Jeho rodina bude to nejlepší, co
můžete miminku dát, a proto strávené chvíle společně budou těmi
nejlepšími dárky a věcmi po celý život dítěte.

PODĚKOVÁNÍ ZÁVĚREM
Tato brožura vznikla jako výstup v rámci prvního ročníku INCIEN akademie Cirkulární
zadávání. Poděkování patří organizátorkám Dagmar Milerové Práškové a Soně Jonášové a
přednášejícím lektorům a také účastníkům akademie za jejich sdílení dobrých praxí. Velké
díky patří také Kristýně Farkašové a jejímu projektu Ebuu, který je v oblasti cirkulární
ekonomiky pro miminka a maminky tím nejlepším. A v neposlední řádě patří to největší díky
mému muži a synkovi, bez kterých by tento nápad nikdy nemohl vzniknout. Doufám, že se
vám brožurka dobře četla, dozvěděli jste se něco nového a bude nejen vám, ale i vašemu
okolí ku prospěchu a miminko bude vždy spokojené a veselé, jako náš syn.
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