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Poděkování:
Chtěla bych tuto knihu věnovat své rodině, protože
za mnou od samého počátku stála a podporovala mě.
Zcela výjimečný dík pak patří oběma mým nejbližším,
jimiž jsou můj manžel Heiko a můj malý syn Jannik.
Díky, vy dva! Bez vás by neexistoval ani žádný mamiblock!
Jsem na vás opravdu hrdá!

Úvod
Jmenuji se Julia a tenhle malý špuntík vedle mě je Jannik. V době, kdy vznikala
teto knížka, mu byl právě jeden rok. Byla jsem tehdy v podobné situaci jako každá
jiná začínající maminka. I já jsem se zpočátku snažila všude možně hledat
nejrůznější tipy a triky. Bohužel se však brzy ukázalo, že to, po čem jsem pátrala,
bylo velmi těžké na jedné webové stránce najít, a tak jsem musela křížem krážem
brázdit World Wide Web. Nebyla jsem zdaleka ve svém hledání sama, ani mé
kamarádky – maminky nebyly o mnoho úspěšnější.
A výsledek? Najednou se z toho všeho hledání zrodila myšlenka mamiblogu
a mamibloku! Na sociálních médiích způsobil tento nápad velký rozruch, což mě
jen utvrdilo v názoru, že je to správné rozhodnutí. Pak už stačilo jen málo a splnil
se mi můj velký sen. Sen o vlastní knize, ve které by se dalo vše rychle nalistovat
a snadno najít a kterou bych si přála mít sama také doma. Tak postupně vznikla
tato příručka plná nejrůznějších tipů a triků, jimiž bych ráda pomohla začínajícím
maminkám (i tatínkům) a usnadnila jim tak život.
Snažila jsem se, aby všechny návody a triky byly popsány co možná stručně
a jednoduše. Tak, aby se při čtení každá z nás hned ťukla do čela a pomyslela si:
„Jak je to vůbec možné, že mě něco tak jednoduchého už dávno nenapadlo?!“
Jak vidíte, milé maminky, tuto příručku jsem vymýšlela a psala především pro vás.
Přeji vám při její četbě hodně pohody. Snad i díky ní získáte více volného času,
který jistě strávíte nějak pěkně se svými dětmi.
Dobře se bavte!
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tipy pro „ČERSTVÉ“ MAMINKY

#1

Gumička namísto
knoflíku
Ještě pořád se vám nedaří dopnout knoflík oblíbených kalhot? Nevadí! Vezměte
obyčejnou gumičku do vlasů a je po problému! Hned se zase budete cítit skvěle!
Přetáhněte si ještě přes kalhoty tričko nebo košili a nikdo už váš speciální uzávěr
kalhot neuvidí!
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#2

Stylová ochrana

před cizími pohledy
Ne každé mamince je vhod, když si má venku před cizími pohledy uvolnit prs
na kojení. Ochranu před nežádoucími diváky však snadno vyřeší na obou koncích
spojený delší šál neboli „tunel“. A klid je opět zaručen! Přitom se takový šál vždy
vejde i do té „nejnacpanější přebalovací“ tašky.
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tipy pro „ČERSTVÉ“ MAMINKY

#3

Nouzové prsní kojIcí vložky
Nemáte po ruce kojicí vložky do podprsenky? Rozstříhejte silnější dámskou
vložku na pruhy a ty pak obstřihněte ještě dokulata. Díky lepicímu proužku
zůstane ochrana před prosakujícími kapkami mléka přesně na svém místě.
Velmi praktické!
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#4

Studené kousací kroužky
Prsní bradavky unavené po kojení zpočátku pěkně bolí. Jako balzám pro ně
poslouží kousací kroužky, které se na chvíli vloží do ledničky a poslouží pak jako
bezvadný obklad. Stejně už brzy bude vaše dítě kousací kroužky potřebovat,
tak proč si je nepořídit o něco dříve?
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tipy pro „ČERSTVÉ“ MAMINKY

#5

Přijemně chladivé
K ochlazení bolavých prsních bradavek lze také použít kulaté prsní vložky,
které navlhčené uchováte v ledničce či v mrazničce. Že jsou moc studené?
Tak si je oviňte kapesníkem! A ještě jedna rada: Máte-li podprsenku s vnitřními
kapsami, vložte si kojicí vložky či tampony do nich.
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#6

Obrácený
svetr
Nosíte-li děťátko na zádech a začne-li být najednou zima, nemusíte
miminko hned odkládat. Oblékněte si jednoduše svetr či vestu
obráceně a pak sepněte oba volné spodní konce vlasovou sponkou
nebo gumičkou. A miminko i vy budete v teple!
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tipy pro „ČERSTVÉ“ MAMINKY

#7

Dudlíkový sáček
Na výrobu tohoto praktického „pomocníka“ se použije jen kousek filcu
zastřiženého do čtverce, hezká stužka a tavná pistole. Filcový čtvereček složte
na trojúhelník a odstřihněte vrchní roh. Pak filc zase rozložte, potřete jeho dvě
strany horkým lepidlem a na každou z nich položte stužku a na horní straně ji
nechte přečnívat. Jednu z bočních stran ještě jednou potřete lepidlem a hrany
stlačte na sebe! Hotový sáček uvažte na postýlku a naplňte dudlíčky,
které budou zejména v noci vždy při ruce.
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tipy pro „ČERSTVÉ“ MAMINKY

#8

Lampička
pro usnutí
Teplé červené světélko nastartuje zvýšenou produkci spánkového hormonu
melatoninu a ten pomáhá miminku dříve usnout. Kde takové světélko ale vzít?
Vyrobte jej z červeného světelného řetězu a zavařovací sklenice!

TA K Ú T
ULNÉ

16

!

#9

Ochranné hnízdečko
Z pěnové „nudle“, používané jako plavecká pomůcka, a povlaku na polštář
vytvoříte snadno měkké hnízdečko pro miminko. Váš „poklad“ si tak může lebedit
na gauči a být zajištěný, i kdyby se snad malinko převalil. Při poloze na bříšku se
podporuje lepší držení tělíčka, a navíc může být tato ochranná pomůcka
i skvělým tréninkovým nářadím pro podporu lezení.
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tipy pro „ČERSTVÉ“ MAMINKY

# 10

Pomocník při
prořezávání zubů

Ledový dudáček z mateřského mléka nebo z ochucené vody nejenže dobře
chutná, ale zároveň také snižuje bolest dásniček při prořezávání zoubků. Ovšem
pozor, nenahrazuje dudlík! Proto naléhavé upozornění: buďte vždy u toho, když
bude vaše miminko tento „ledodudáček“ dudat! Při cucání by se mohl ulomit
větší kousek, hrozí pak nebezpečí zadušení!
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# 11

Housenka „mazlík“
Mazlicí housenka je vážně skvělá hračka. Dá se do ní zakousnout, dá se s ní
„mlátit“ kolem sebe a v poloze na bříšku také cvičí břišní svalstvo.
Ustřihněte nohavici starých punčocháčků, naplňte je vatou a vzniklý
„megabuřtík“ převažte na několika místech pevnou vlnou. A mazlík je na světě!
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