
NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 

Zde je seznam otázek, se kterými se na nás obracíte. Žádnou jsme si nevymyslely, 
všechny nám byly položeny. Pokud se potřebujete na něco zeptat a odpověď na svou 
otázku jste zde nenašli, pošlete nám ji na info@nedoklubko.cz . Přidáme ji i sem. 
 
Musí být bavlna? 

Ano. Na výrobu Chobotniček je nutné použít pouze 100% bavlnu. 

 
Můžu vyrábět z bambusového vlákna? 

Ne, bambusové vlákno chladí. 

 
Můžu to vycpat vatou? 

Ne. Chobotničky je nutné prát na 60°C a vata se při tomto režimu praní znehodnotí a 
zároveň zničí celou Chobotničku. Nejvhodnější je duté vlákno. 

 
Kde koupím materiál? 

Dostali jsme několik nabídek na slevy v různých e-shopech. Vyberte si ZDE 
 
Musí to být chobotnička? A ne třeba jiná háčkovaná hračka? 

Projekt je založen na Chobotničkách. Než se Chobotničky dostaly do širokého 
povědomí, vedl se podrobný výzkum ohledně velikosti, materiálů, apod. Jiné tvary jsou v 
současné době součástí dalšího výzkumu a dokud nebudou známé výsledky, nebudeme k 
dětem umisťovat žádné jiné hračky, než Chobotničky. Jejich přínos je již prokazatelný. 

Pokud byste měli zájem vyrábět dárky v rámci našeho projektu Mámy pro mámy, 
budeme mít také velkou radost. Více se o projektu dočtete na 
www.nedoklubko.cz/mamypromamy 

 
Kam to mám poslat? 

http://www.nedoklubko.cz/o-nas/seznam-oblastnich-koordinatorek/ 
 

Můžu to donést sama do nemocnice? 
NE. Není možné, aby několikrát denně sestry odbíhaly od péče o miminka. Naše 

koordinátorky svoje návštěvy konzultují a plánují vždy dlouho dopředu tak, aby nijak 
nezasahovaly do provozu oddělení a péče o miminka. Každá chobotnička bude opatřena 
vizitkou s Vaším jménem, pokud si to budete přát, a tak se nemusíte obávat, že by maminka 
nevěděla, kdo jejímu miminku dárek vyrobil. Žádná z koordinátorek si Vaše výrobky 
nepřivlastňuje a nevydává je za své. 

 
Jste normální? Takovou odpornost rvát do inkubátoru. Sestry Vás s tím pošlou do 
háje. K čemu jako myslíte, že jim to pomůže? 

Chobotničky dodáváme pouze do těch nemocnic, které si to výslovně přejí. Každý 
primář nebo primářka se sám rozhodne, zda do projektu své oddělení zapojí na základě 
poskytnutých informací nejen ze zkušeností v ČR, ale i z místa původu - Dánska. Přínos 
Chobotniček v současné době potvrdil primář Novorozeneckého oddělení FN Olomouc 
MUDr. Lumír Kantor a primář Novorozeneckého oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem MUDr. Petr Janec, MHA. 

 
Kde najdu návod? 

ZDE 
 

Musím dodržet návod? 
Ano. Velikost, tvar a materiál Chobotniček mají svá opodstatnění. Pokud návod 

nedodržíte, Chobotničku nebude možné použít. 

http://www.nedoklubko.cz/o-nas/seznam-oblastnich-koordinatorek/
http://www.nedoklubko.cz/wp-content/uploads/2017/07/PODROBN%C3%89-INSTRUKCE-K-V%C3%9DROB%C4%9A-T%C3%89-SPR%C3%81VN%C3%89-CHOBOTNI%C4%8CKY.pdf


 
Kolik má měřit? Mám ji měřit s nataženým chapadlem? 

Vše najdete v návodu. ZDE 

Co je KS? 
Krátký sloupek. 
 

Do kdy to chcete? 
Kontaktujte koordinátorku, která je k Vám nejblíž a ona Vám poskytne bližší 

informace.  
 
Kolik toho potřebujete? 
    Moc. Každý rok se v ČR narodí přes 9000 miminek předčasně. A každé by mělo dostat 
svoji Chobotničku a odnést si ji domů na památku. Aktuální počet Chobotniček, které jste 
Nedoklubku svěřili k předání je cca //doplnit počet//.  
 
Můžu si ty chobotničky pak zase vzít? 
    Pokud si přejete Chobotničky od nás zase vrátit, nesvěřujte nám je. S těžkým srdcem 
všude vysvětlujeme, že jich máme stále málo, natož si ještě Chobotničky brát zpět. 
 
Můžeme si vytvořit vlastní skupinu na Facebooku? 

Ne. Prosím. Chobotničky jsou projektem Nedoklubka. Zakládat samostatné skupiny 
smí pouze koordinátorky.  
 
Čím plnit hlavičku?  

NÁVOD 
 

A musí to být v silonce? 
NÁVOD 
 

Musí k tomu být ten letáček? 
Letáček ke každé Chobotničce přikládá koordinátorka před předáním. Význam 

letáčku není zanedbatelný. Každý rodič, i přes souhlas primáře a staniční sestry s užíváním 
Chobotniček na oddělení, má právo se sám rozhodnout, zda Chobotničku ke svému miminku 
dá. Na letáčku rodiče najdou informace o významu Chobotničky a kontakty na Nedoklubko 
pro případ, že by měli doplňující otázky. 

Můžete sami doma vytisknout visačku a přidat ji k chobotničce. Vybrat si můžete ze 
dvou variant. 
 
Co když se chobotniček vyrobí moc? 
    Tohoto stavu bychom chtěli dosáhnout. Bohužel je zatím v nedohlednu. 
 
Můžete mi návod nadiktovat? 

Ne. Najdete ho na internetových stránkách ZDE. Pokud přístup k internetu nebo 
sběrnému místu nemáte, domluvte se s koordinátorkou a požádejte ji o jinou formu. 
Telefonicky to však bohužel není možné. 
 
Můžu pomoci jinak? 
    Ano. Můžete. http://www.nedoklubko.cz/pomahejtesnami/ Nebo se dohodněte s 

koordinátorkou, která je k vám nejblíž, jak můžete pomoci oddělení v její oblasti. 
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