


Proč byste měli k plakátu
číst e-book?
Správná otázka. Je to opravdu trochu zvláštní. Pla-
kát obvykle vezmeme a pověsíme na zeď. Připí-
náček. Kladívko. Tečka. Takhle snadné to s plakáty 
bývá. 

S těmi od Posteronia.cz to je ale trošku jiné. Máme 
k nim spoustu poselství a tipů. A chceme se s vámi 
o ně podělit. Sdílet s vámi pár slov o smyslu našich 
plakátů, o práci se vzpomínkami, o pozitivním pří-
stupu ke svým životům (a k plakátům), o designu, 
o fotografování. 

A kdybyste si náhodou při čtení chtěli říct: 

Odpověď je hned tady. NE, rozhodně si 
nic takového nemyslíme. Už jenom proto, že v ru-
kou držíte náš plakát. A e-book! 

Něco v něm jsou úplné základy, to ano. My ale vy-
cházíme z toho, že základy má každý jiné. A když 
jsme plakát tvořily, na to vše, o čem tady píšeme, 
jsme myslely, že by se vám mohlo hodit vědět. 
Třeba narazíte alespoň na jednu pasáž, která vás 
potěší a poučí. A umožní vám si ten náš ne úplně 
standardní plakát víc užít. E-book navíc nabízí pří-
mé odkazy, takže můžete jít přímo k tomu, co vás 
zajímá.

Proč nám tohle ty Posteronky 
píšou? Takovej základ. 
Myslí si, že jsme úplně hloupí?

„
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první kroky

Pevně věříme, že tahle věta zazněla u vás doma, 
když jste plakát BabyON Mimi vyndali z tubusu. To 
byl první správný krok. Těmi dalšími jsou:

Vybrat vhodné místo na jeho pověšení. Ideálně 
někam, kde jej budete mít na očích, bude snadno 
přístupný na doplňování a taky vám bude připomí-
nat, že už máte vzít tužku a začít vyplňovat.

Přilepit jej můžete třeba washi páskou, připevnit 
připínáčky nebo si jej rovnou můžete dát zarámo-
vat (zatím bez skla, většinou není problém nechat si 
pak obraz přerámovat).

Rozmyslete si, jak budete postupovat. Pokud jste 
systematici jako my, můžete si vytvořit seznam po-
ložek k doplnění a seřadit je krok za krokem. A  po-
tom třeba hlídat, jestli máte každý měsíc doplně-
né dvě až tři položky - fotky nebo dopsaný text. 
A nebo to dělejte, jak vás zrovna napadne. V Poste-
ronii může někdy vládnout i anarchie:-)

Jééé to je krásný!
„



V hlavní roli
fotografie
Nebudeme si nic nalhávat, sice jsme se snažily vy-
tvořit plakát, který bude krásný na pohled i “prázd-
ný”, ale to, co mu dá skutečnou tvář a tu pravou 
hodnotu, jsou fotografie vašeho dítěte. 

Teprve ty z plakátu udělají umělecké dílo a báječ-
nou obrázkovou vzpomínku na první rok života va-
šeho miminka.

A tahle kapitola slouží k tomu, abychom si řekli, jak 
si pomoci k lepším fotografiím. Svět internetu je 
zaplavený dokonalými fotografiemi dětí a vy určitě 

chcete taky takové. Většina z nich ale pochází z ate-
liérů profesionálů a není úplně snadné je napodo-
bit. Často taková snaha dopadá jako na fotografiích 
níže.

Proto je lepší mít přiměřená očekávání a v kapse 
(v e-booku) základní fotografická pravidla a pár za-
ručených tipů, jak fotit malé děti. 

Zdroj: http://www.prochlapy.cz/clanky/napodobeni-fotek-de-
ti-vtipne-vysledky/
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9 tipů, jak fotit děti

Dodržujte základní pravidla kompozice. To nejdů-
ležitější z obrázku patří na průsečíky zlatých řezů. 
Tedy míst, kde se protnou čáry, kterými obrázek vo-
dorovně a svisle rozdělíte na třetiny. U detailu obli-
čeje by na průsečíku měly být oči dítěte, u celku pak 
postava. Pokud se dítě někam dívá, mělo by to být 
vždy směrem do “prázdného” místa fotografie, ne 
na její okraj.

Nečekejte, že se každá fotografie hned povede. Vy-
zkoušejte vždy víc záběrů. Občas stačí jenom tro-
chu změnit úhel pohledu a vyzkoušet jinou varian-
tu. Kousek popojít, vyfotit miminko z jiného úhlu, víc 
se k němu sklonit atd.

Přemýšlejte, jak fotku vyfotit jinak, než vás napadlo 
jako první. Tak vznikají originální a tvůrčí fotografie.

Spolupracujte. Najděte si někoho, kdo upoutá po-
zornost dítěte. Fotografie pak působí přirozeněji.

 

Střídejte detaily a celky. Pro některé obrázky je dů-
ležité vidět je v kontextu okolního dění. Jiným víc 
sluší detail.

Jednoduchost nade vše. Příliš mnoho věcí na foto-
grafii tříští pozornost. Zbavte se tedy všech zbyteč-
ností a hledejte jednoduchá pozadí (pokud zrovna 
pozadí nehraje na snímku hlavní roli).

I rozmazané fotografie můžou být dobré. Lepší je 
rozmazaná fotografie s příběhem, než technicky 
dokonalá, ale nudná. Správným rozmazáním mů-
žete také dát fotografii pohyb.

Využijte svůj smysl pro humor. Hledejte vtipné de-
taily. Zaostřete na ně. Nebo je klidně “uměle” do-
tvořte.

Nevíte, jak snímek pojmout? Inspirujte se, třeba 
na Pinterest.com nebo v nějaké fotobance (např. 
Shutterstock.com). Inspirace je povolená, ale ne-
snažte se o přesnou kopii.



tipy na jednotlivá 
fotografická 
zadání

Přemýšlely jsme i nad tím, jak bychom fotily jednot-
livá zadání pro plakát. To samozřejmě není třeba 
dodržovat, ani bychom vlastně nechtěly, aby byly 
všechny hotové plakáty stejné. Ale pokud narazíte 
na situaci, kdy si nebudete vědět rady, jak některou 
fotografii vystihnout, jsou tady naše tipy pro jednot-
livá zadání.

moje rodina
Koho považujete za rodinu, kterou chcete mít na 
téhle vzpomínkové fotce, je čistě vaše věc. Ať již to 
je máma s tátou a sourozenci, velká rodina včet-
ně babiček, tet a bratranců, nebo parta nejbližších 
přátel. Vy si vyberte, kdo s vámi tvoří ta nejbližší 
pouta. Náš tip? Nestavte se jenom před zeď s mi-
minkem v náručí, ale zkuste vymyslet záběr, který 
nějak vystihuje vaše vztahy. Rádi společně vaříte? 
Naaranžujte fotku v kuchařském stylu v čele s ma-
lým šéfkuchařem. 

už rostou

první vánoce
Ať je vašemu dítěti teprve měsíc nebo už skoro rok, 
první Vánoce by nemělo zapomenout. Je to tradič-
ní rodinná oslava, která je poprvé trochu jiná. Nebo 
vlastně hodně jiná. I pokud si myslíte, že z toho ješ-
tě “nemá rozum”, první vánoční fotografie mu určitě 
bude v dospělosti dělat radost. Co takhle miminko 
ležící v krabici nebo košíku vedle ostatních dárků 
pod stromečkem. Nebo třeba ve veselém vánočním 
oblečku. Nebo už sedícího mimča rozbalujícího své 
první vánoční dárky. 

Období, které je náročné pro miminko i celou ro-
dinu, ale pak je tady okamžik, kdy se první zoubek 
konečně vyklube a vy cítíte pýchu, jak jste to zvládli. 
Náš tip? Možná to nebude snadné, ale zkuste ote-
vřenou pusinku dítěte vyfotit co nejvíce v detailu.



ultrazvuk
Tahle rada se nám psala úplně snadno. Vemte jednu 
z ultrazvukových fotografií, kterou jste dostali u lé-
kaře a nalepte ji.

první kára
Víte, jak vypadal váš první kočárek? Jak moc se li-
šil od dnešních technicky dokonalých kousků? A jak 
asi budou kočárky vypadat za třicet let, až si bude 
vaše dítě prohlížet tenhle plakát? Jak jeho první kára 
dopadne v porovnání s kočárkem vašeho vnouče-
te? Doporučujeme zaměřit se pro tuhle vzpomínku 
na zaznamenání celého kočárku, ne na dítě ležící 
v něm. Třeba na místě, kam chodíte nejradši na pro-
cházku.

moje pokroky
První rok dítěte je obrovská jízda. Všechny ty změny 
a pokroky, kterými projde za tak krátkou dobu, jsou 
neskutečné. Kdybychom se takhle vyvíjeli my do-
spělí, kde bychom jenom byli! Zvedá hlavičku, sedí, 
leze, stojí, chodí (a nebo mu k chození chybí už je-
nom krůček). To jsou okamžiky, které byste si chtě-
li vyfotit, plakát, neplakát. Tak buď jenom vyberte 
tu fotku, která vás nejvíc baví, nebo udělejte koláž 
z několika pokroků. Jak na ni, se dočtete o kapitolu 
dál.

baby klub
Je pravděpodobné, že vaše dítě nebude v dospě-
losti ani tušit, kdo je ta druhá osoba na fotce. Zůsta-
ne mu tedy upomínka toho, kolik lidí projde našimi 
životy, zanechá v nich nějakou stopu a pak z něj 
zase zmizí. Ale teď je ten člověk tady. První parťák 
na němý pokec. Nebo i celá parta. Zachyťte je nej-
lépe v okamžiku nějaké interakce, třeba při přeta-
hování se o nějakou hračku.

první narozeniny
První narozeniny jsou jenom jedny. I když nám 
v dospělosti připadá, že je to každý rok stejné - “na-
rozeniny jako narozeniny”. Pokud tedy neznamenají 
další naskakující desítku, tady jsme ochotni připustit 
výjimku. Ta událost s první svíčkou je ale naprosto 
jiná, už jenom tím, že dítě dostává svůj první dort 
v životě. A právě s ním by mělo mít vzpomínkovou 
fotku. Je to až klišé, ale nic lepšího zatím nikdo ne-
vymyslel, ani my.

pouto
Rodiče často popisují pocit, kdy jim miminko stiskne 
prst. A je to zároveň hodně fotogenická záležitost. 
A emotivní, až si ji budete za desítky let prohlížet. 
Pokud na svém fotoaparátu můžete nastavit clonu, 
nastavte ji na nízké číslo a nechte pozadí trochu 
rozmazané. 



moje nejmilejší hračka
Pamatujete si svou oblíbenou hračku z doby, kdy 
vám byl rok? My ne. A docela by nás zajímalo, co 
to bylo za hračku. Jenomže si to nikdo nepamatuje. 
Vaše dítě tenhle otazník v životě ale mít nebude. 
Vyfoťte ho spolu s hračkou, kterou nechce pustit 
z ruky. A pokud ji aspoň na okamžik z ruky pustí, 
vyfoťte ji samotnou, položenou na nějaké kontrast-
ní pozadí. 

cestuju
Měřeno délkou miminkovských kroků, je všechno 
pořádná dálka a výprava za poznáním. Vzali jste už 
mimčo na nějaký opravdový výlet? Nezapomeňte 
se tam vyfotit. Na fotku určitě zakomponujete něco, 
podle čeho za dvacet let poznáte, kde jste to vlast-
ně společně byli. A třeba se tam za těch dvacet let 
jeďte spolu znovu podívat.

rodinná oslava
První rok života dítěte je jedna velká oslava všech 
poprvé. Ale nemělo by se zapomínat i na ostatní 
členy rodiny, i když už jsou celkem okoukaní. Vyfoť-
te mimčo jako hosta. Třeba, když gratuluje oslaven-
ci, nebo když všichni společně jíte dort.

„budeme mít miminko!“
Slyšeli jsme už o spoustě různých reakcí tatínků na 
tuhle větu. Někdy můžou být tak trochu zahale-
né šokem a návalem jiných emocí. Sice věříme, že 
zrovna u vás proběhla ta “správná” reakce, ale kdy-
by náhodou ne, na plakát radši zaznamenejte až 
větu, která zazněla po odeznění případného šoku. 



máte fotky?
zpracujte je!
Cvaknutním fotoaparátu nebo mobilu to většinou 
nekončí. Dalším krokem je zpracování pořízených 
snímků. Díky jednoduchým a snadno dostupným 
aplikacím můžete fotografie upravit a vylepšit. Při-
dat nebo ubrat světlo, zaostřit, přidat barvy, redu-
kovat šum, oříznout chyby na okrajích snímků, vy-
retušovat kazy.

Nebo se můžete rozhodnout pro jednotný styl fo-
tografií na plakátu a použít na ně nějaký filtr. A mít 
vše dokonale sladěné. 

S úpravami a filtry vám kromě profesionálních pro-
gramů pomůžou i tyto mobilní a webové aplikace.
www.polarr.co - webová aplikace na úpravu fotek. 
I se začátečnickou verzí zdarma uděláte hodně pa-
rády. Můžete ořezávat, upravovat světlo, barvy, ap-
likovat filtry. Je snadno ovladatelná a intuitivní. Nic 
základního tam nechybí a není tam nic navíc. Přes-
ně to do začátku potřebujete.

Hodně podobná jsou i aplikace www.fotor.com,
www.picmonkey.com nebo www.befunky.com.

www.pixlr.com  a www.sumopaint.com jsou už 
o něco vybavenější aplikace. S tím ale souvisí, že 
i složitější. Pokud nejste zvyklí na nějaký profesio-
nální program na úpravu fotek, bude vás stát tro-
chu času se s Pixlr nebo Sumopaint skamarádit. Ale 
dočkáte se i pokročilých možností úprav a s aplika-
cemi se domluvíte česky.

Nemůžete se rozhodnout, kterou fotku použít? Tře-
ba u zadání “Moje pokroky”? Udělejte si koláž z více 
fotek. Můžete využít výše zmíněné aplikace.

Čistě na tvorbu koláží se zaměřuje 
www.photovisi.com. Tady najdete tolik vzorů 
a  možností, jak koláž uspořádat, až z toho přechází 
nejen zrak, ale i ostatní smysly. Jednoduché koláže 

si vytvoříte třeba v aplikaci PicFrame.

Pokud se vám nechce pronikat do žádné z nových 
aplikací, zkuste to, co nabízí váš telefon. Základní 
úpravy fotek najdete ve vašich galeriích fotek na ka-
ždém smartphonu.

Teď už jsou vaše vzpomínky připravené k vytištění. 
Možná máte své oblíbené místo, kde přicházejí na 
svět vaše tištěné fotky, možná fotky v době digitální 
fotografie vůbec netisknete. Potom můžete využít 
služeb některého z těchto poskytovatelů:

FotoŠkoda
HappyFoto
Online-fotografie.cz (Kodak)
Fotolab

DŮLEŽITÁ VĚC: 
FOTKY SI NECHTE VYTISKNOUT 
V ROZMĚRU 9x13 CM. 
PŘESNĚ PRO TENTO ROZMĚR JE 
PLAKÁT PŘIPRAVENÝ.

Ještě malé doporučení. Nenechávejte vytištění až 
na okamžik, kdy budete mít všechny fotky pohro-
madě, zvýšíte tím riziko, že nakonec nevytisknete 
nic a plakát zůstane prázdný. A nám, Posteronkám, 
za každý nevyplněný plakát přibyde jedna vráska. 
To byste nám přeci neudělali. Průběžné tištění fo-
tek mimča přináší jeden bonus, budete mít víc vy-
tištěných fotek. Teprve vytištěná fotografie se totiž 
z  jedniček a nul stává fotografií. Navíc se naučíte 
zaměřovat na výběr. Třeba tím, že si stanovíte počet 
fotek, které každý měsíc vyberete a dáte vytisknout. 



máte vytištěné fotky?
nalepte je!
Fotografie můžete na plakát přilepit washi páskou 
nebo lepidlem na fotografie (odkaz na Heureku 
máte přímo tady). 

Výhodou obou “lepidel” je možnost opakovaného 
použití. Máte najednou pro nějaké téma mnohem 
lepší fotku? Žádný problém, washi páska i fotolepi-
dlo jdou snadno odstranit a fotka vyměnit.

Myslely jsme i na to, že ne na všechny fotky se hodí 
použít washi páska a bude lepší sáhnout po lepidle. 
Jsou to ty fotky, kde byste překryli důležitou část 
grafiky plakátu. A druhá věc, pokud byste všechny 
fotky lepili washi páskou, mohl by plakát být ve vý-
sledku přeplácaný, hlavní zásada nejlepšího výsled-
ku je i tady přiměřenost.

Kde použít washi pásku?

 » první kára
 » pouto
 » první narozeniny
 » už rostou
 » moje rodina

V našem e-shopu si můžete k plakátům 
dokoupit i některou z pečlivě vybraných 
a testovaných washi pásek.

Tady je navíc několik způsobů, jak to fotkám s washi 
páskou nejlépe sluší dohromady.
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kde nestačí fotografie,
pomůžou slova
Přestože se říká, že jeden obrázek vydá za tisíc slov, 
jsou věci, které slovy vystihnete líp. I plakáty BabyON 
taková slova potřebují. Proto vy budete potřebovat 
vzít do ruky tužku a přispět několika tahy.

 

Slyšíme docela často. Fakt? Pokud si to i vy myslíte, 
vyzkoušejte naše tipy, s estetickou stránkou výsled-
ku budete nakonec určitě spokojeni.

Já neumím hezky psát.
„
6 tipů, jak psát
Najděte si vzor pro jednotlivá písmenka. Na plakátu 
toho psaní zase tolik není, takže se klidně můžete 
zaměřit na přepisování jednotlivých písmenek po-
dle vybraných fontů. Zkuste třeba stránku 
www.dafont.com, zaškrtněte Handwritting styl a vy-
bírejte ten nejhezčí podle vašeho vkusu.
Nám se třeba líbí tady ta:
 Honeymoon
 Luna
 Vendetta

Nepřistupujte k psaní s myšlenkou, že to neumíte a 
určitě vše zkazíte. Potom vede vaši ruku stres. Zkus-
te se radši co nejvíce uvolnit a soustřeďte se na ka-
ždý jednotlivý tah. Uvidíte, že výsledek bude lepší, 
než byste do sebe kdy bývali řekli.

Klidně si to předepište obyčejnou tužkou. To není 
žádná ostuda, i profíci se spoléhají na přípravu, kte-
rá se dá vygumovat. Na tužku netlačte a vyberte 
takovou, která se dobře gumuje.

Používáme papír, na který jde psát jakoukoliv tuž-
kou, propiskou, fixou. A nic se nerozmaže. Pište 
tedy tím, co vám nejvíc vyhovuje.

Opravdu to psaní nezvládnete? V tom případě si 
sežeňte arch lepícího papíru, napište vše do poža-
davaného tvaru v počítači a vytiskněte. Ale tuhle 
radu vážně přidáváme jenom na základě připomín-
ky jednoho muže, který tvrdí, že by to za žádnou 
cenu nezvládl napsat čitelně.



tipy na jednotlivá 
psaná zadání

Jak se jmenuje? Kdy se narodilo? Kolik vážilo? Otáz-
ky, které zajímají každého, koho zajímá vaše mimčo. 
Proto je drak, který hlídá tuhle základní databan-
ku ústředním motivem celého plakátu. Do drako-
vy hlavy vyplňte jméno dítěte (na fonty se můžete 
inspirovat o odstavec výše) a postupně doplňujte 
přezdívky dítěte, které mu dáváte. Do mašliček pak 
patří datum a čas narození, znamení zvěrokruhu, 
váha a výška při narození.

základní údaje

Barva očí: vemte pastelku té nejkrásnější barvy na 
světě a vybarvěte oko.

První slovo: a na počátku bylo slovo. To úplně 
první, se skutečným významem. Vemte první slovo 
vašeho miminka a doplňte za dvojtečku.

Miluju: jídlo, věci, zvuky, lidi. Milovat lze vlastně co-
koli. Už i takový prcek může být zamilovaný. Třeba 
do oblíbené ukolébavky.

ÚDAJE NA KOLÍČCÍCH

takhle umím brečet
Taky znáte miminka, která když pláčou, tak jenom 
tak potichoučku kníkají jako koťátko? A znáte i ty, 
jejichž pláč intenzivně zajíždí přes ucho až do moz-
ku? Jak je na tom vaše mimčo? Nastavte tachometr 
na jeho nejčastější intenzitu.

moje plenky jsou jako...
Je to intimní téma? Možná, ale málokteré je pro 
první rok života dítěte tak signifikantní. Vybarvěte 
v teploměru, na jakou úroveň je váš prcek schopný 
se dostat.

takhle rostu
Několik desítek centimetrů za jediný rok. To je re-
kord, který už těžko překoná. Jak ty decimetry při-
bývaly? Zapište na draka dny, kdy jste zjistili, že ten 
drobeček má už zase o několik centimetrů víc. 



něco navíc -
kreativní přístup
Jedním z cílů, proč se pouštíme do tvorby plakátů, 
je povzbudit v lidech jejich vlastní kreativitu, touhu 
nějak se projevit. 

Takže by se nám líbilo, kdybyste si stoupli před po-
věšený plakát a chvilku přemýšleli nad tím, jak byste 
ho mohli vylepšit po svém. I to je důvod, proč je 
v základu černobílý. Abyste mu mohli dát svůj vlast-
ní styl. Je to vlastně taky takový vzkaz pro vaše dítě, 
váš otisk v jeho vzpomínkách.

Takže vybarvujte, dokreslujte, vymýšlejte si, poru-
šujte naše pravidla, tvořte si svá vlastní. A pak se se 
svým výtvorem nezapomeňte pochlubit ostatním. 
Jak? Sdílejte fotky na našich sociálních sítích nebo 
kdekoliv jinde na internetu s hashtagem #BabyON 
a #Posteronia. Nebo nám pošlete fotky přímo 
mailem na adresu vzkaz@posteronia.cz a my je 
zveřejníme v referencích na našem webu. Jsme váž-
ně moc zvědavé, co vše s plakáty vytvoříte.

plus 3: výhody
plakátů posteronia
Plakáty Posteronia mají (nebo budou mít) spo-
lečnou jednu věc, vždy se zaměřují na to pozitiv-
ní. Tedy snaží se hledat to dobré v každé situaci. 
Anebo alespoň brát věci s humorem. Vaše miminko 
často pláče? Snad vás alespoň rozptýlí, až budete 
na plakát zakreslovat šipku k siréně. A uvědomíte 
si přitom, že stejně jako ten tachometr, je neustále 
v pohybu i vaše situace doma. A že ta malá siréna 
je jindy naprosto k sežrání. 

1 2Zlepšujete se v rozhodování. Kterou fotku vybrat? 
To může být obzvlášť v dnešní době složitý proces. 
Předrevoluční generace dětí má na své dětství vět-
šinou jenom pár fotografických vzpomínek. S roz-
vojem dostupnosti fotoaparátů se tahle skutečnost 
zásadně změnila. Dnešní batole už má v “portfoliu” 
klidně i tisíce snímků. A máme tady další extrém. 
A vážně si chceme prohlížet stovky téměř totož-
ných fotografií? Výhodou plakátu BabyON je po-
moc se zaměřením pozornosti na výběr těch nej-
lepších a nejvíce vypovídajících fotografií. Naučit 
se dát přednost kvalitě před kvantitou. A taky je to 
přímo skvělá příležitost trochu zlepšit a zrychlit své 
rozhodovací procesy.



Díky plakátům Posteronia se rozvíjíte a zlepšuje-
te v mnoha dalších oblastech. Ve fotografování, 
v tvořivosti, v plánování. A to nás vrací k bodu čís-
lo 1. Protože i když si u vyplňování plakátu někdy 
projdete krizí, to hlavní je, že zároveň vidíte svůj 
vlastní pokrok. A hlavně vidíte to, že vašemu dítě-
ti vytváříte originální a cennou vzpomínku na jeho 
dětství. Co bysme my, holky Posteronky, za takovou 
vzpomínku daly. Protože přesně jako ostatní máme 
doma nějaký deníček dítěte vyplněný na prvních 
dvou stranách. A možná, že kdyby rodiče brali jeho 
vyplnění jako výzvu k vlastnímu zdokonalování, těch 
stran by bylo vyplněných víc. 

3

tipy, jak se na to
nevykašlat

 » Udělejte si plán. Vás nebaví vytvářet plány? 
Tak v tom případě použijte tady ten náš. Najde-
te ho v sekci E-booky na webu Posteronie. Máte 
v něm připravené všechny položky, které je třeba 
zpracovat. A také kolonky na připsání měsíce, ve 
kterém zadání doplníte. 
 » Zadejte si do diářů měsíčně se opakující úkol 

“otevři tabulku BabyON a zaktualizuj, co už je 
všechno hotové”.
 » Najděte si pomocníka. Třeba některou z ba-

biček, nebo kamarádku. Někoho, kdo je tvůrčí, 
má o něco víc času a pomůže vám s vytvářením 
plakátu. Užijete si spolu při tvoření legraci. A nad 
tématem, které vás nejvíc zajímá.

 » Propojte se s komunitou na našich sociál-
ních sítích a vzájemně se inspirujte a podporujte. 
Co kdo už vyplnil a jak se která fotka povedla. 
Uvidíte, že s takovou inspirací se bude i váš plakát 
rychle zaplňovat.
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posledních pár slov,
vážně
Plakát je vyplněný a krásný, miminku je už rok a vás 
čekají zase jiné výzvy. A my doufáme, že je zvládne-
te stejně dobře, jako tvorbu BabyON plakátu.

A pokud nechcete naši Posteronia zemi ještě 
opustit:

Kupte si plakát pro větší děti. Aktuálně vytváříme 
jeden pro děti od 1 do 3 let a další od 3 do 6 let. 
Uvidíte, že to bude zase trochu jiná legrace.

Rozhodněte se, jak budete váš plakát archivovat. 
My, Posteronky, jsme pro to, abyste ho dali zará-
movat a pověsili v pokojíčku jako dekoraci. Nebo si 
pořiďte desky na výkresy o rozměru A1. Seženete je 
již od dvou set korun a můžete je využít i na ostatní 
plakáty od Posteronia.



POSTERONIA.CZ, 
země plakátů -
její cíle a nabídka
Posteronia je země plakátů. Úplnou prioritou pro 
nás byly plakáty BabyON, ale vyrábíme a chystá-
me i spoustu dalších témat. Také vyrábíme plakáty 
na míru, třeba pro firmy a školy. 

Chceme zkrátka vytvářet plakáty, které pomáhají 
uchovávat naše vzpomínky a které nám nějak po-
máhají rozvíjet se a organizovat si a  plánovat věci. 
To vše efektivně, smysluplně a kvalitně. A hezky.

Pokud máte jakoukoliv připomínku nebo nápad, 
budeme rády, když nám dáte vědět. I díky vám se 
můžeme stále zlepšovat. Pište nám na 
vzkaz@posteronia.cz.

A taky sledujte náš web Posteronia.cz a sociální sítě.

Děkujeme, že jsou vaše zdi s námi. 


